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ÍSLO 1.
RONÍK I.

LISTOPAD

SMRT JANA NERUDY.

Bydlil jsem tenkráte s pítelem Sovou. V naší

mansard byla jediná postel a pak divan,

jenž býval nepohodlným ložem toho, kdo pišel

v noci pozdji domu. Spával jsem tedy oby-

ejn na divanu. A na nm jsem procitl také

za slunného srpnového jitra nedlního, které roz-

besklo — nemýlím-li se — po deštivé, nevlídné

noci. Bolela mne hlava, protože
.
jsem pozd

ulehl, a jen tak ze zvyku sáhl jsem rovnou pro

noviny, jež nám ráno s kávou pinášela kvar-

týrská.

Vyteštným zrakem, neuvdomuje si dosud

úplného bdní, utkvl jsem na první jejich stran.

Jméno Jana Nerudy bylo tam velikým písmem

tištno — v erném rámci.

»Iljo!« vzkikl jsem na Sovu podšen. íkali

jsme mu tak dosud dle nkdejšího jeho pseu-

donymu.

»Iljo, spíš ? !

«

Rovnýma nohama vymrštil jsem se z tvrdého

povlaku divanu. Až když mne podlaha do bosých

pat zastudila, procitl jsem úpln z omámenosti

k úplnému vdomí toho, co v novinách znaí

jméno Nerudovo — v rámci smutením. A v téže

chvíli, jak jsem na rozespalou tvá probouze-

jícího se druha pohlédl, napadla mne starší

báse Sovova. Byl to sonet s názvem »Jan

Neruda», ped nkolika roky v zaniklém list

literárním uveejnný. Zveršovaný profil mistrv,

jenž konil pointou :

»— a smrt mu bude velkým vtipem sama.«

Opravdu, to bylo tehdy první uvdomní, jež

se ve mn vzbudilo pohledem na tvá pítelovu

v útoku dojmu pedešlého.

Rychle, rychleji než flegmatický pítel Sova,

jsem se oblékl a vybhl z domu.

*

Mluvil jsem s mistrem naposled pedvírem
v knihkupectví. Odnášel si odtud njakou n-
meckou monografii o polabských Slovanech a za-

držel mne ve dveích obvyklým

:

»Servus, pane Kvapile!«

Levicí open o rám posluhovo, podával mi

pravou ruku, v níž nesl silnou hl. Vzpomínám
si, že rovnou zaal mluvit o knize, kterou práv
koupil, a pak hned zavedl rozhovor na zamilo-

vané théma posledních svých let, o poesii národní.

On, jenž ped lety první u nás vrhl do eského
svta pochode svtové literatury, vracel se tudy

do sn a tuch o poesii národní a rád si s námi

mladými zapolemisoval.

Ml mne tak na mušce již od mé první knihy.

»Reknu vám pravdu, kamaráde« — povídal

mi tehdy — »a musíte ji pijati od staršího.

Nebožtík Erben mi také ekl pravdu, když jsem

první knihu vydal. A podnes jsem mu za to

vden.

«

Mlky a s úctou, ale také s rozpaitou obavou

debutanta ekal jsem na další slova mistrova.
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»Vy mladí jste te samá nálada. Žádná my-

šlénka, žádná pointa. Nedovedete se zmocnit

myšlénky, zaokrouhlit ji v celek, vyjádit ji vý-

sledním tónem ?!«

Bouilo se to ve mn k njaké obran, ale

stál jsem jako školák. Zdálo se mi, že slyším

njakou pravdu, jíž už nelze chápat, a také se

mi zdálo, že nemám práva, abych pochyboval

o tom, s ím jsem pec nechtl souhlasit.

Potom jsem pece ekl:

»Budu o tom pemýšlet, miste !«

Neruda se mkce usmál

:

»Co mi to te všichni íkáte? Jaký mistr?!

Poslouchejte, jmenuji se Neruda !«

Te jsem arci mlel docela.

Od oné chvíle mne Neruda rád obracel na víru.

Proto hned zaal o starých Slovanech, o starém

duchu slovanském, o poesii národní a pak o úko-

lech nás mladých, když jsem jej vidl naposled.

»Jednou vám o tom povím víc a pesvdím
vás, uvidíte !« opakoval mi znovu, loue se se

mnou na rohu Charvátovy uliky.

Nepovdl a nepesvdil . . .

*

Rychlým krokem, znepokojen a vydšen, po-

spíchal jsem te vlahým, po dešti omládlým

jitrem srpnovým do Vladislavovy ulice. Ped
domem, kde bydlil Neruda, stanul jsem udýchán

a v rozpacích. Nevdl jsem, mám-li vkroit. Ale

pak to mnou trhlo a jakobych ani nevcházel do

cizích síní, kde leží mrtvola, kvapn jsem za-

klepal na dvée pízemního bytu mistrova a vrazil

dovnit. Tam v kuchyni u okna sedla plaíc

jeho posluhovaka; nad ní v kleci poskakoval

a tikal kanár. Ten dojem vstupu mi utkvl

v mysli podnes.

Bjdo v té kuchyni všechno tak sousedsky

skromno, ist k nedli vydrhnuto, jako bych

vešel do bytu, o njž jak ani živ nezavadí zájem

veejnosti. A zatím se již i tato — napadlo

mne — leká a znepokojuje po celé Praze pro

jméno mistrovo, tištné v erné obrub na první

stran ranního listu . . .

Ani potuchy zde nebylo z toho vzrušení.

Cvrlikání kanára a snad ješt cvakot kuchy-
ských hodin na zdi oživovaly pouze zvukem

vstup k místu, kde ležela veliká, slavná mrtvola.

Jenom smutek opuštného života staromládenec-

kého, jakoby to byl zemel lovk nejobyejnjší,

dlel na prahu mistrovy pracovny.

Bylo to tak pirozeno z celého života mistrova!

A pece mne to znovu ohromilo.

*

Posluhovaka, utírajíc zástrou ervené oi,

zakývala taslav hlavou a povstala. Pohybem
ruky k sousednímu pokoji jsem se nm zeptal,

mohu-li tam vejít.

Jenom kývla a šla pak za mnou.

*

Setmlá a nábytkem stísnná, jako vždy, byla

zadní pracovna mistrova. Kolikrát jsem se po ní

úkradkem rozhlížel, když mi zde Neruda — oby-

ejn na znak leže v posteli — udílel audience.

Na skromném, primitivním psacím stolku ležívaly

modré proužky papíru, jež mistr popisoval, po-

slední dobou už jenom nedlními svými feuille-

tony. V pozadí pokoje, paralleln s ložem, byla

široká, zasklená knihovna. Njaké diplomy a po-

dobizny — neklamu-li se — visívaly na stnách

:

celé trofeje naší eské slávy. Okno bylo oteveno,

ale marn jsem dnes vyhlédl, zda se ped ním

tísní zástupové vdného národa, polekaní smrtí

básníka . . .

Jako asto za dne, ležel i te Neruda na znak

na svém loži. Ale mrtev! Jeho krásná hlava,

nazad složená, byla klidn zaryta do podušky

a smrtí neznetvoena. Rysy kolem rt byly mkké
a jenom klenutý nos básníkv ponkud se zvedal

nad šíí tváe. Až po prsa kryla pokrývka mrtvé

tlo
;

ruce byly složeny podél zakrytých bok.
Všiml jsem si krásného jejich tvaru. Dlouhé,

masité prsty kolem oblých neht již modraly.

Kytice žlutých a rudých rží ležela na po-

krývce.

»Nkdo ji sem asn ráno hodil oknem !«

ekla posluhovaka.

Jediný pozdrav na rozlouenou z celého širo-

kého, dalekého svta eského . . .

*

Do pokoje vešel pítel Ladecký a jak pohlédl

na mrtvolu Nerudovu, propukl v plá.

Já neml ani tch slz.
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A zase jsem pohlédl na krásnou hlavu Neru-

dovu, do podušek zaboenou, na zamodralé ruce

jeho a pak na setmlý pokoj, v nmž dokonal.

Dosud jsem nevdl, jak zemel, a nechtl jsem

ani slovem otázky rušit vzácné ticho, jež ovládlo

okolí slavné mrtvoly. Stáli jsme chvíli

v nohách postele, nemluvíce a bojíce

se promluvti. Pak jsem podal

Ladeckému ruku a vyšel

kvapn ven,

do ulice, kudy již spchal nedlní život nahoru

i dol, zrychlený svátení prázdní, míjeje otevené

okno Nerudova bytu jako zavené skín krám
a laciné zboží sousedního hokynáe. Národ se

vzruší až pozítí, kdy pjde parádní poheb
básníkv na Vyšehrad. — —

»A smrt mu bude velkým vtipem

sama!« — Iljo, co’s to vlastn

prorokoval ?

!

JAROSLAV KVAPiL.

Tob, ó efemérní i

v dnech krve zbavených, z nichž tíha mraen splývá

a smutek prokletý a nenávidný,

jenž oknem zaveným se v komnatu mou dívá,

m tlae k zemi blíž a rozhán mé sny;

v dnech teskn zoufalých, na vykoupení bránu,

kdy moje vzývání se marn snaží bít,

jsa schvácen myšlénkou od veera až k ránu,

že s vším co miluji jest se mi rozlouit —

má Lásko koketní, mn nalej víno žhavé,

oh víno nejprudší v mou pukající íš,

z níž Tvojí caprice plá slunce usmvavé,

var v žilách roznítí, krev zdvihne k mozku výš

!

Své vbodni ostruhy do slabin vle mojí

jak hebec neskrotný až dá se v divý let,

v obrodu myšlének a cit ve píboji

pes mrtvé svdomí až bude uhánt!

O vína nalej mi, polibky spal mé skrán,

stes dojm laviny v mé duše bažiny,

krkavci výsmšní a krvelané kán
kde v divém vzkeku rvou mé nadje a sny!

Tu šmytec vášn své ku poct Tvojí schvátím

a struny touhy mé ve panhymnický zpv
svou rukou rozechvím a v sebe sám se vrátím,

svou sílu pozvedna jak probuzený lev.

A Ty, 15 koketo, pak elegantní balet

ve tarantely rej promníš pojednou,

až všechny modly mé se v prachu budou válet

Tvým vínem zmoženy jak rabi ped tebou ! BOHUSLAV K.NÓSL.

Z
TRACENÝ RÁJ. — STUDIE SOU-

DOBÉHO MLÁDÍ. — NAPSAL
JAROSLAV HILBLRT.

Stává se nkdy lovku, že se probudí a všecko

v nm pláe. Pistoupí k oknu, aby se pesvdil,
neprší-li; ne, obloha je modra, až se do ní pohled

boí, a vlaštovky vesele klouzají se pod ní. Usmje

se tedy nad svou bídou a aby ji zahnal, pokouší

se notovati njakou pokojnou, domácí písniku;

vyhledá stední polohu, nasadí tón, ale hlas mu
selhal

;
i na nm visí plno slz.

S takou náladou vyšel jsem si dnes poprvé

do pírody a tudíž právem ekal jsem hluboké

dojmy. Sklamala mne však trochu. Nedá se sice

popíti, že lesy se inily se svým mystickým
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«

s

šumem a se studenými stíny pod korunami

:

takové vzácné mrazení sjíždlo mi k srdci

a v samých hloubkách ulehalo
;
bylo mi chvílemi

jako pi modlitb a vidl jsem houštinu, o níž

bych chtl písahat, že ješt ped hodinou spal

pod ní Bh
;

a když odcházel, otel se o listy.

Trhal jsem nkteré z nich a kladl si je na elo.

Ale vracím se celkem bez lítosti dom a bla-

hoeím nebi, že již je obd. Bavím se cestou roz-

ilováním ssajících melák a sesekávám hlavy

bodlák, na nichž nalepeni visí blásci. Je polední

mrtvo. Slunení paprsky zrovna šílen vrhají se

do pruhu cesty, iníce pohled dol nesnesitelný.

Ani atom zvuku nezní ve vzduchu a obilí stojí

strnule, jak by se práv dalo fotografovat.

V tom prolétl parnem dtský výkik tak

úzkostlivý, až se mi srdce stáhlo. Spchám ne-

prodlen po zvuku a zatáím kol zahrady; za

rohem do plotu tiskne se malé dvátko a ped
ním stojí dv krávy, valíce na n zvdav své

tupé oi. Již je v mém náruí a ješt se tese

strachem; zrovna keovit zadrhlo prsty do

mého límce a dívá se zpt za kravami. Z oek
tekou mu bohaté slzy, ale dosud ani nevzlyklo

;

nyní pohlédlo na mne a hlasit se rozplakává. —
Jsem v rozpacích. Co s vydšeným ubožátkem?

Kam s ním ? »Nepla, nepla, dceruško. Podívej

se, už jsem zahnal ta ohavná zvíata. Pry jsou,

daleko. A nepovíš mi, odkud jsi sem pišla ?«

Neodpovídá, jen vzlyká. Obracím se tedy

nazdabh ku prvnímu statku; ne, od naproti je,

jedné paní z Prahy.

Odevzdav matce dít, vybhl jsem rychle ze

stavení a stáím se v levo; tu mne však napadá,

že vidl jsem malou kytiku u jeho nožek, když

jsem je zvedal. Jdu ted}' pro ty kvty, sbírám je

a nesu si je dom; na dvorku však náhodou

pohlédl jsem do otevené studny a hodil je do ní.

Co s tím ? Pro to vše škrabu ? Sám Bh ví.

Ostatn o píinách nejzávažnjších in mého

života nevím více a je tudíž lhostejno, jak se

bavím. A já se bavím navzdor . . . eh, dj se co

dj, musím vyhráti já, chci býti spokojený a žádám

klid pro sebe ! Což mohu za to, že nkdo by si

pál celý život posypaný cukrem, protože jeden

jeho rok byl sladký?! Žádost je nestydatá, a já

nejmén sklonný ji plnit. Slyšíš, nestydatá!

Stokráte jsme se shodli, že láska je volná radost

trvající jedin z milosti vtru. Žádný úad, žádné

povolání! Pijde, jako pijde paprsek do lesa

a na chvíli vyzlatí hrst mechu
;
chumá par však

podlétne slunce a je po slavnosti; lampióny shasly,

musí se dom. Trochu kocoviny, trochu slz druhý,

tetí, tvrtý den . . . milostivé nebe, ty vidíš, jak

vysoko vlastn poetisuji! Fraška je to, pekelná

fraška, chce-li kdo pravdu zvdt! Prosím —

.

Má modré oi, pizlacené vlasy a nesmírnou chu
stráviti muže. Zaíná andlsky cudn : nkolik
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úsmv ve dne, rozpálený pohled za veera

a po týdnu se nezlobí, když muž jí píše bláznivý

list. Ovšem, vymiuje si duševní lásku a zavšuje

se na jeho rám. Povídá . . . dva msíce povídá.

Co ekla Emma, jak se otáí Karla, dkaz, že

Anna je andl. Máš mne rád? Mj mne rád!

Grimasa po Olze
;
smích. Njaká hluboká pravda

o lidské hlouposti, nco z kuchaské vdy . . .

a je listopad a sedm hodin veer, když stojí oba

ve .Stromovce ped rybníkem. Hvzdy jiskí na

nebi, ona volá a labut se sjíždjí. »Luku,
Luku, jak je tu krásn, labut spjí k našim

nohám a ta erná pípá ! « K slzám pohnuta visí

mu na krku a oba tonou v nadzemském bla-

ženství. — Ráno je tupý, z oí mu iší dobrota

a duši má spláchlou
;
barvy smyty, hrany ohla-

zeny a, Bože, líbal by, ten msíc by líbal od

rána do noci! Ona se však stává nervosní. Mluví

v tajemných narážkách o jakýchsi hrozných snech,

jež mu nikdy nemže íci . . . ne, nikdy! — to

by teprve zvdl, jak je špatná! Trpí jimi ne-

smírn a dává se líbat na krk, protože to šimrá

. .
. jako mravenci . .

.
jako v nocích. »Miluješ

mne duševn? Jedin duší? O miluj mne tak!«

volá pi tom úpnliv. — Ubohý Faun je již

zmklý jako houba, smysly v nm trí . . . chodí

ve snách, lehá rozilen a denn poádá jí ped-
nášku o svézákonnosti pravé lásky. »Vzíme
všickni až po krk v mravnostních pedsudcích . . .

Víš, náboženství, maminka, lidské tlachy . . . Ale

to jsou všecko papírová pouta! Silná láska je

rázem petrhává a staví se nad vši mšáckou
morálku. Ona je vždycky nemorální . . . neplaš

se! rozumj! —- ona je vlastn mravna, ale svou

vyšší mravností a zákonná ze svého vyššího

hlediska — nepijdeš zítra, Helo?« — Ó lesy,

mé drahé lesy, je bídák, kdo zachránil trosky

svých sil a zanesl je do vašeho stínu, je bídák,

slyšíte? — kdo pláe pod vašimi korunami, je

mizerný bídák, kdo ryje elo do vaší chladné

pdy —

!

Veer.

Sedím na vrcholu skály a lokty open o kolena

dívám se dol. Pode mnou po stráni padá les

a roztká se do dáli. Slunce zapadlo a na obzoru

zbylo jen trochu krvavých skvrn po nm. Ve
vzduchu je šero, ticho a šero . . . Zvolna otvírám

se do nho a mé tajemství se ze mne ine jako

vn; doteklo na první vrcholky strom, pelévá

se pes n ku druhým, ku dalším ... do dáli,

do šíe . . . hladí se po nej vyšších haluzích a plní

mezery mezi stromy . . . Vyinulo se již všecko,

otevená schrá je prázdna — — —
. Chššš

!

rázem je má duše ve mn pevn zavena pod

zapadlým otvorem, a já sedím opt na vrcholu

škál}". Hloupá vrána, zakdákne mi nad hlavou

a splaší ji. Te znovu zakdákla a letí nad mým
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prázdným ložem nejvýš spokojena, že zniila

lovku illusi posmrtného rozplynuti.

* *
*

Tráv mluvívám o tob a skály jsem nauil

volat tvé jméno. Helo, Helo, huívají do veerního

ticha. Les chytá jejich hlasný stesk a nese ho do

jitra v korunách; s rosou pak padá k zemi a s její

parami rozprchává se za dne.

Jsi tu všude se mnou, kamkoli jdu. U potoka

jsem t ztrýznil, až se vlnky lekaly, a uhnuv

v levo, hodil jsem ješt prutem po tob, když

jsi se stoila po proudu. Ale kdo to byl, jenž

volal t z paseky na dozrálé jahody ? Stádal

jsem je do klobouku a ikal si : »Pro ni ty nej-

lepší; pro její rty ty nejsladší !« — Oh, což

ty' víš . . . Šátek na oích, ležím na .znak a usí-

nám
;
ptáci cvrlikají, hmyz bzuí a veverka pustí

asem šišku vedle mne. Dobré chutnání, myslím

si a usínám. — Ty vzlykneš za mnou. Vyskoím.
Helo, kde jsi? Kde pláeš? Usta! Usta pec !«

- a jdu za tebou nevím kam a hádám se o tebe

s ozvnou.

Pij, duše, ke mn a schul dó svého klína

mou chorou hlavu. Hla mne po vlasech a íkej

mn miláku — mn se tak stýská, tak stýská

po tvé nžné péi! Ze chci v podzimí žiti velký

život práce ? Kdo to íkal — ? Lásku chci mkkou
a teplou, jakou tys mi dávala, hru chci míti

plnu tvého hlasu a v tvých pohledech koupat

chci své oi ! Do polí pjdeme a mateí doušku

natrhám ti pod hlavu. Budeme tiši jako hlína

a až vzduchem se rozlétne klekání, pomodlíme se.

Smuten, k smrti smuten líbám vroucn tvj

šátek. -Už je suchý, « íkám si, »už je suchý.

Pláe ješt pro mne?« — Pla, dušinko, slzy

odpuštní. Nebyla to má myšlénka, ale lékaova;

považ, takový proslulý muž podívá se na lovka
a pedepíše mu konec lásky. »Není to s vámi
nijak zlé, ale radím vám, abyste se odsthoval

nkam na venkov. V sedmadvaceti letech —
ptadvacet je vám? Vypadáte starší. Tedy na-

prostý klid, procházky v pírod, ráno a veer
dkladné vyšpláchání ve studené vod a pak se

mi zas jednou ukažte. Co jste mi — ? Nic. Bute
zdráv. Servus. « Schváln opakuji ti znovu všecko,

co mi ekl, abys vdla, že jsi nemla tak za-

tvrzele mlet, když jsme se rozcházeli. I ten šátek

jsi mi beze slova podala a mlky jsi odešla.

Shrben u klíové dirky slyšel jsem tvé rychlé

kroky, jak se chodbou vzdalovaly. Pak zalkaly

druhé dvee ... ale tak lidsky, až mi ten vzlyk

srdcem projel. Vi, že dvee to byly? Pravil jsem

si to sám pozdji a smál se svému leknutí, když

jsem si pipomnl, žes pece nemohla plakat do

holých dlaní. — — — — — — — — — —

* *
*

Rýma je to tedy; bohudík, že nic horšího,

nebo horeka v noci byla nemalá. Jsem stluen,

jakobych byl kámen lámal a v uších mi dosud

šumí po hrozném šramotu sthování. V jedné

chvíli jsem zcela jasn vidl, jak mi v nebi již

pipravují byt; honem rozsvcuji lampu a hledím

se zachytit na nem pevném zde na zemi

;

obrazy nad postelí jsou mi tou spásou. Poznávám
je dosud zcela jasn a uruji je nahlas: »Nejvýš

Kristus, pod ním Panna Maria, v levo arcikníže

Este, v právo doktor Herold. « — 1 svj hlas

jsem slyšel a tudíž shasínám lampu a opt ulehám,

dodávaje spokojen: Usem v echách roku 1896

ve vlastním mase Ludk Kles.«

Na stole nalézám psaní, jež v noci jsem psal

Hele a tu je. Obloho, je to šílenství volatí n-
koho, sotva jsme se ho šastn zbyli! Až mráz
mi bží po zádech

:
pišla by na kývnutí, což

takto by tu byla prvním vlakem! — Ne, dušinko,

list založíme do zápisek, abychom jednou vdli,
kdy dokonala. Byl to patrn její poslední vzdech
— a nyní okna dokoán nad mrtvolou a ven,

do širého vzduchu ven

!

Jen ješt, abych nezapomnl: dáma z Prahy

jmenuje se paní Gollová, dceruška Anninka a je

jí tyi a pl roku. Její muž tu dvakrát v nedli

byl a v pondlí opt odejel; neví se, co je.

* *
*

Jak se mi v první chvíli zamlouvalo, na n-
kolik msíc opustiti Evropu a oddat se lenosti

v nkterém eském zákoutí. To po ertech

lahodný lék ! volal jsem radostn. Lžiku po

lžice využívám jej do poslední kapky pi stu-

dených koupelích a písné diét mé nesmrtelné
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duše. Good-bye, my fatherland ! Je mi lhostejno,

kam stoí se putující doba a nemusím bytí mezi

prvními, kdož vstoupí do zaslíbené zem. Jsem

ohavn pejeden a chce se mi ulehnouti na trav-

natou mez, vraziti si klobouk do oí a šastnou

cestu páti tm, kdož se zapisáhlí, že dovedou

stádo na novou pastvinu.

První den jsem jásal, týden odíkal a nyní

putuji za osvtou do prvního okresního msteka.
Vyžádal jsem si od pednosty stanice veerní

noviny a lan usedám s nimi na jedinou lavici

ped domkem. »Bože, to-

lik písmenek, tolik tch

milých erných stvoení,

jež jsem již vky nevi-

dl — « myslím si a oi
se mi mží pohnutím. Vy-

pravují bájené vci pro

mne: Jeho Velienstvo

císa ráil ve zvláštní

audienci . . . Jak z Athén

se oznamuje, pistály na

Krét dv anglické ....

Povstání? Sláva! Sláva!

Hasii z Cech hromadný

sjezd .... trnáctiletá

žháka Zvoní se,

vlak staví, zahazuji lístek,

rozjíždí se, vracím se

dom —• — —

.

se, kam bych usedl, když ona mi pívtiv kyne

a zve mne k nim.

Je-li tak laskava milostpaní —

.

»Mj Bože, jste zde ve vesnici asi práv tak

opuštn jako my«.

Pedstavuji se, líbám ruku Annice a paní

Gollová mi znovu dkuje, že jsem ji tehda

ochránil ped kravami. A pro jsem nikdy se

k nim nepidružil na procházkách? Vidi mne
vždy tak zamyšleného pobíhati krajem a hádala
— »odpuste, že jsem hádala, ale myslila jsem.

Šli jsme s paní Gol-

lovou zvolna po behu,

chva a Annika nko-
lik krok ped námi. Byla

dnes ke mn opt tak

vlídná jako pedevírem
veer, když jsem je pro-

vázel od produkce dom.
A vru, scházelo málo

a byl bych ztratil její

píze svým neomale-

ným žvastem !
— Vstou-

pil jsem do plkruhu ze

sud a prken improviso-

vaných lavic a rozhlížím MAX SVABINSKY. PRI KAHANCÍ.
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že máte asi velký smutek, když se tak stra-

níte lidí.

«

Tak matesky laskav pronesla ta slova, až

se mi jimi v nitru zavlažilo; byl jsem dojat a

odvtil jsem:

»Opravdu jsem cosi pekonával, milostpaní,

ale nyní je mi již volno.

«

Brzy pak poalo pedstavení
:

píšerné kousky

zubožených komediant, lámání kíž, kozelce,

chze po provaze, metání válce, vtipy hloupého

Augusta, a vše to dje se s horlivostí, stupující

se až do zápalu ... až prsa tžce dýchají . . .

trikoty jsou propoceny ... a nad vším rudá

záe benzolové lampy se tese — »Ubozí

lidé,« obrací se náhle ke mn paní Gollová.

»Ubohý Bh«, pravím. Pohlédla mi tázav

do oí. »Ano, bývá mi ho asem líto, milostpaní,

když si vzpomenu, že se snad nkdy dol po-

dívá* .

»Myslíte bídu — ?« zastavila se.

»Myšlím tu celou komedii naši . . . Erotické

kejkle se vší špínou jejich — nebesa, musí to

být nechutný pohled pro tvrce !«

Odvrátila nedbale hlavu a zatla zuby do

spodního rtu. Patrn se jí nelib dotkla má slova,

napadá mne; opakuji si je v duchu: skuten,
byla to oslovská poznámka . .

.
pro jen tak

ohavn žvaním?!

»Milostivá paní,« pravím, »urazil jsem vás?

Promite, už trnáct dní mlím, a tu lovka
leccos hloupého —

«

Obrátila se ke mn s laskavým úsmvem:
»Ach ne, nco mi pelétlo, ne však z vašich

slov. Nkdy tak náhle myšlénka z cizího kraje

šlehne pítomným myšlením — stává se vám to

asi taky. Ale mohli bychom již dom, nebo . . .

vykáte konce ?«

Šli jsme
;
pozvala mne pak ku spolené vy-

cházce, když jsme se louili a podala mi ruku,

již jsem políbil. A dnes je ten den a neseme
koláe, jež sníme, až dojdeme zátoky, kde

usedneme. Je k páté hodin, slunce trochu ulevilo,

od vody táhne lehounké vlhko a ve mn se

rozpovídává všecka tíse. Bez úvodu po krátkém

tichu pravím :

»Mými dny táhne se nesmírná touha po

osvobození, milostivá paní. Z eho, zajímalo by

vás snad ? Mj Bože, to kdybych vdl ! Cítím

jen, že všecko mé je falešné, že jsem v poutech

toho, a že musím ven. Nkam ze sebe sama, do

nového bytu, do bílých stn ... ale to je sta-

rost’, to je tžká starost !«

Pohlédl jsem na ni, a vidím, že na mn visí

plným zrakem; sklopila jej a lehce kývla.

»Vidíte, milostpaní«, pokrauji, »lovk se

tak tšil na život. Vypadal tak milý, když se

na díval z mládí, že nejradji by mu byl hned

padl kol krku a písahal: Tvj jsem do smrti,

vn ti budu kamarádem! — Ale ne, jeto šlako-

vitý druh! Bavím se s ním léta a léta nepozoruji,

že mn vlastn hanebn podvádí. Až jednou

v podveer vezme mne mé dve kol krku a ve

mn se zvedne smích. To by nebylo tak zlé,

není-liž pravda? My však žasneme a ona se

zalekle ptá, co se mnou je. »Nevím,« pravím,

lehtá mne to dnes njak, musíme toho nechat«.

Vzdá se tedy laskání, povídá mi milé vci . . .

a bh ví, opt ten pekelný smích ! Rozpláe se,

že ji nemám rád, jinak bych prý nebyl k ní tak

zlý. »Nebyl, opakuji, a vru nevím jaká toho

píina. « — Le brzy se ji dovídám: Mj cit

je zvrácen, mé srdce na ruby, do slova na ruby,

dík píteli životu! Mohl bych tedy jít, myslím

si, ale ne, te pijde háek: pozoruji, že vlastn

mne tší, když ona trpí, že její bolest se stala

chlebem mému srdci, její plá sluchu drahou

melodií, bez níž bych nemohl žít, a že mé tyran-

ství je vlastn láska, má láska, jediné štstí mých
•dn! —To se ví, ona je dostižena, aby asem
nezvykla šlehm a konen i v té psot shrabe

si trochu sluníka na jedno místo, kde se již

jakž takž pone zahívat, když tu náhle mám až

po krk vší té bídy a — milostpaní, uznejte, není-li

dosti píin, abych v jedné hezké noci vrhl se

sem do proudu — — .«

Vypadala, že mne chce vžiti za ruku, když

v tom nco šplouchlo v ece, a my oba ulekle

se obracíme po zvuku. »Ryba to byla«, pravím,

»vyhoupla se nad vodu.«

»Vidíte, i té je tam nudno«, odpovídá s úsm-
vem. »A vy se vystnte, pane Klesi. Máte zde

celou dobrou pírodu a zachce-li se vám lidí,

pijte k nám. Pohovoíme si o prostých vcech,

a na strasti zapomenete, vite že zapomenete ?«
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Vítr by lehl tich k jejím nohám, kdyby na
promluvila; jako listí v podzimí padají všecky

mé vzdechy do spánku a já pravím nad nimi:

»Už jsem zapomnl, milostivá paní.«

Usedli jsme a tvarohový kolá dostávám za

svou poslušnost’. Beru si Anniku na klín : chce-li

pohádku ? Chce. »Byl slabý komár, Anniko,

jemuž se stalo, že skácel se do bláta. Probrodil

se tam náležit, než se mu zase podailo se

zvednout, ale jak tžký byl nyní jeho let! Te-
petal se se byl njakou dobu, le brzy byl

tak už vysílen, že rozhodl se vyhledati nej-

dravjší místo v ece, nad nímž chtl sevíti svá

svá kídla, když tu dobrá víla se nad ním slito-

vala a nastavila mu k odpoinku —• hádala co,

Anniko ?

Služka valí na mne své hloupé oi a paní

Gollová praví s rozpaitým úsmvem

:

"Bože mj, jste vy nevdný !«

Odpovídám : »Mám radost’ z chvíle, pejte mi

ji. Mimo to jsem vám, tuším, ekl, že nedovedu

mlet, a konen, milostpaní, dovedla byste si

klidn myslet zavšený svj život mezi prázdnem

a hádankou, kdyby nebylo kolá ?«

"Ticho bute«, zakikla mne, »a jezte«. Klo-

ním se a dokládám pokorn : »Nebesa vám od-

platež vaši vlídnos« :

* *
*

Liebesmude liebesmúde a ne-

uve nás v pokušení, ale zbav nás všeho

zlého — — — —.Na hbitov zapadám a o je

místo pro lovka mých poteb. Sta zaslzených

pohled zasypáno tu zemí a horké vzdechy

kanuly zde do trávy; vítr je zvedal, roznášel na

vše strany, zavšoval na kíže, kladl do kvt
a každý plakal tu pro všecky a všickni mlí
mír pro každého. — Nad nekonenou tmavou
plání táhne

;
ohromné cypiše strmí v ní do kal-

ného nebe a není hvzd na nm, vtru ve vzduchu

a šumu ve smutné tráv. Stíny tu chodí a jeden

z nich poznávám.

"Trpla jsi mnoho pro mne, duše Hely?«

ptám se.

"Milovala jsem t, « odpovídá.

Pravím : "Odešel jsem, abych nalezl istotu,

duše Hely.«

"Milovala jsem t,« opakuje.

»Jsme nyní bílí, duše Hely,« šeptám.

"Milovala jsem t — — .«

* *
*

Bylo by skuten hloupé, abych sejí vyhýbal,

když nestává nebezpeí lásky. Není bytostí jako

Hela, v jejíchž citových strží se lovk ztratí jako

lo v hlubinách moe, je klidná, je vyrovnána

a styk s ní je bezpenjší než chze po louce.

Pes vši sílu své plnosti a pes veškeru lahodu

zjevu, jíž rád uznávám, psobí na mne více

matesky, než žensky
;
vidím to vše, ale nevím

o tom. Naslouchám rád jejímu hlasu, a bývá mi,

jakoby mne sametem hladil, ale nic více. Pijmu
vdn její pohled, le kdybych ml pocit vy-

slovit, ekl bych : cudné vlažno. A ona se dívá

nelstn jako obloha a mluví bezpohlavné, a to

je milé. — —
Sedí na bludném kamenu, já na drnu ped

ní a nyní zmlkli jsme oba. Slunce zapadlo,

vzduch kalí se šerem, šum lesa za námi zvolna

utichl. Celé moe klidu zaplavilo kraj, celé moe
a uprosted nho trí malý opuštný brak s ho-

ícím nitrem.

—

»Utk, neví se kam,« pravím: »Ano, to je

tak asi mj stav, milostpaní. Takové zmatené

prchání do nevím — jasn —• kam, takový ší-

lený bh, v nmž lovku jde o hlavu. A to je

na vci nejhezí, že je tu nkdo, jenž mže mi

každou chvíli íci, že nemám práva k útku,

a jenž také mi stále huí do uší: Zpt! Na
hranici, sobe! V sebeobtí je trest! — ach,

opravdu, vy nemáte pontí, jak hnusný sobec

jsem !«

»Ve vesnici se mnoho mluví o vaší dobro-

innosti.*

»Mé?!« vyhrkl jsem bezdn.
»Ano, dáváte prý neobyejné almužny a ob-

darováváte prý dokonce i lidi, jež vás ani o nic

nežádají. To si povídají o vás, a je to asi pravda,

pane Klesi.«

»Je to možné, milostpaní, ale nic to nevyvrací.

A vy chtla jste patrn — ? Promite mé domý-

šlivosti, le porazím vás v té chvíli novým do-

kladem. Vím pece, kým povrhuji a vím také,

pro jím povrhuji . . . Ne, ne, lovk by praskl
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smíchy nad svým postavením !
— Slyšte, neí-

kají o mn, že jsem hodný pán? Nazývají mne

tak, není-liž pravda? Vidíte. — Dám nkomu pár

krejcar, necítím pi tom zhola nic, ale jsem

hodný pán
;

spasím však zbytek touhy z pla-

men cíle, srdce je pi tom do puchý sešle-

háno, — a já jsem bídák ped svým soudcem,

bídák, k jehož utišení ani veer celé pírody

nemá dosti síly !

«

»Noíte se píliš do svého nitra, « pravila

a vstala.

»I bída žádá svou slávu, milostpaní, a tou

jest jí bolest’, « odpovdl jsem.

Mlela chvíli, jdouc zvolna v ped a dívajíc

se kamsi do dálky.

»Chrate se ji pokoušet, « promluvila pak

náhle s klidnou vážností. »Chrate se vbec toho

svta následk, v njž se nyní stále a tak za-

tvrzele vracíte. Již minule jsem vám chtla íci,

abyste hledl se pimknout k novému zájmu,

k nové — a pro bych se bála slova ? — k nové

lásce, nebo na konec nco milovat musíme, ne-

má-li náš život být k zoufání prázdný. A skla-

mal-li jste se v žen, otevte své srdce oblakm.

-

Zamlela se na chvíli, usmála se pak na mne a do-

dala: »Mluvím již v obrazech skoro jako vy a

kážu vám, co dávno víte a co jste sám již volil.

-

»Co jsem volil, « pravím, »a eho jsem ne-

schopen. Ach, což vy, víte! Mé pletky s pí-

rodou, jak jsou prázdné! Ne, jsem píliš sobec,

abych se jí cele vzdal, a zase píliš slabý, aby
mne tu a tam pece nezmohla její hlinná síla —
a tak tropíme spolu rzné žerty, le láska -

Té jsme k sob oba neschopni, a já také cítím

dobe, jak celkem cizí jsem tomu kraji, — ach,

což jen kraji, všemu kolem, co žije, ba svému
vlastnímu životu již cizí ! A není návratu, milo-

stivá paní, není návratu .... falešný, bolestný

tón, vymklý z harmonie žití, dotluku své dny
v pištní stranou božího koncertu —

.

(Píšt dále.)

Ballada tragická s romantickou dekorací.

M j rytíi, pro zradil jste mne dnes?!

Já jel jsem sám. a noci tmám už dávno podleh’ les . . .

Mj rytíi, mj rytíi kam podl se Váš štít?

Hle, zbujný dav! Co drzých hlav, pro o mj zvolna lít’?!

Pro rann kles'?! Ten smutný les! Oh, boje vír a jek!

U konce se mn vypa me, dav v zajetí mne vlek’!

Mj rytíi, mj rytíi, kdo v pomoc pichvátá ?

!

Jsem spoután již, oh, jaká tíž, — a vržen do bláta!

A chechtot znl mi do duše — a nepítel mých ples !

Mj rytíi, mj rytíi, pro zradil jste mne dnes?!

Te chvjete se rytíi, te klopíte svj zrak

!

A já jsem tolik miloval — a já jsem vil tak!

Mn odpovzte, rytíi, zda klam to byl a lež

:

Já v zakuklení vidl Vás v jich ad státi též !

Nuž odpovzte, rytíi! i do dálky jste prch?!

Oh, a já neml tolik sil, bych masku Vaši strh’

!

VIKTOR DYK.
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Na liánu de pougy.

E/voe, kurtisáno umdlené Paíže!

Svého nadšení vnec bohatý

hle, z hnízda filistr házím

ped vašich nožek drobnou ržovost,

malá umlkyko vaudevillu,

ale veliká

písn života interpretko

!

Evoe, poslední bacchantko !

Píliš krvavé jsou ervánky

a noci jsou píliš erné

a poslední století doznívá

v rýmech závreních.

Já, vyzáblé dít úpadku,

zrozený pro vaši Paíž

a pyšný na záští lzy,

v daleké zemice barbar toužím

po císaství vašem a po vás.

Ale ješt neodbila hodina moje!

A já pijdu ješt

bych z kouta nej menší lože

vás obejmul pohledy svými

a vaši Paíž.

Pak zašeptám žen své malé

v kout té nejmenší lože:

Hle, Phryna!

STANISLAV K. NEUMANN.

Osamocení.

V pozdním již srpnu já našel jsem ddinu romantickou.

Prapor vál se stechy krmy tam vysoko nad horským potokem,

zátoky vod a ernavé tn bízami stínné blýskaly.

Zstal jsem. Nevím již pro, jak zaarovaný. Já zstal.

V roklin hluboko ve skalách, sosny kde po stranách nly,
byla má samota; skaliska vápenná kolem,

pes husté habiny havrani šeí jen poklidn táhli,

stromy tam nahoe skípaly, vedro se výškami neslo.

Pedasné veery byly, a rokle, kde ddina spala,

poala temnem se plnit a v sevených dokola skalách

plných tak nahého lesku, vod erného prosakování

jakoby zlatého vína kdos nalil, žlu hasnoucích granát stíkal . .

Léto je dlouhé a klidné a dny jako kišál jsou isté

a ten dech les nad hlubokým údolím bolívá sladce.

V zahrad krmy jsem sedával zamyšlen po dlouhých toulkách,

chladná noc na rudých ubrusech kreslila husté své vtve.

Jediné cizince veer jsem vídával, šedého starce

a dívku zamlklou, vysokou, v chrpov modravém šat

vzdušn tak vzdouvaném vážnými pohyby, krouživé vlasy

ztmavlé veerem rozváty padaly v elo.

Pak byly noci, kdy sedal jsem na loži, do koán okna,

bez hnutí vody a trávy že nevzdychly, netopýr do okna vrážel,

houpal se stín jeho po stn, kol oken 1 y saji táhli,

chlupatá tílka mr šedých mi vrážela ve tvá.
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Jediné cizince vídal jsem z jitra zas, ped chrámem v skalách

ped mší když utichly zvony. Za ranní a plouživé mlhy

srážel jsem bodláky ped pustým prelím kaple a pozdní

vídal jsem východy slunce pi zdlouhavém huení varhan.

S nikým já nemluvil, abych si nezkazil illuse sladké,

nechal tak pejiti léto a o nic se nestaral, tulák,

tlo své zmoené na slunci zhíval a díval se k nebi

na slavné západy, na stáda zvlnná v stráních.

Všecky dny pod vodopády mi šumly ukolébavku

v horeku žhavého snní, jež tušilo nové zrození.

Mohu tak vyležet na znaku, nechat mnit se oblaky,

naprosto nechtít znát Evropu, její piráty, její otroky.

A. SOVA.

Dva sonety.

O NEJVTŠÍM ZRÁDCI.

Byl Jidáš prvním trpitelem, To on zmoh’, že byl s jasným elem

jenž pro Kristovu víru pad — v as pravý Kristus na kíž spjat,

a pec je stihán v svt celém sic byl by v nud, s trpkým želem

jen dsnou kletbou odevšad. veeel ješt tisíckrát!

A za to ? Ticet stíbrných . . .

Pak provaz — osyka — — a ztich' . . .

Však za ten konec slzavý

snad v nebi žije vesele,

snad nejjemnjší andlé

vous hladí jemu ryšavý.

AT ŠILI NERVY . . .

Jdou svtem uitelé, peujíce,

by z knížek píslušníci škol

v svou duši vssáli sladký jakýs bol

a soucit, soucit, soucit bez hranice

!

Jdcu kati, biem raby mrskajíce —
mlád' v soucitu svém pravém bží kol

a jinde krví potísnn}' stvol

smrtelnou bledost žene v její líce 1

Ne, muírny sem, skipce, guillotiny

a katy, pak pár kat hodných lidí,

sem mládež ze škol, a krev téci vidí

!

A sílí nervy, a má názor jiný —
neb co si ponem, co si ponem v žiti

s tou chabou lzou, jež se krve štítí? . .

VLADIMÍR HOUDEK.
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Y e zkvetlém, jako snném osypaném trn-

kovém kei zazpíval ptáek. Nasadil tón,

slabounce a tiše v chvní, ale pak roze-

zvuelo se malounké jeho hrdélko mocným, vá-

šnivým trilkem, který stoupal z pltónu na .pl-

tón. Kdesi dál na modravém skalisku, porostlém

bílými bízami, nyní mladince a svže zelenými,

odpovídal mu druhý, altovým, hlubším, zamlže-

ným hláskem. Byl to tentýž zpv, zpv jednoho

a téhož druhu, ale první v jakémsi jásavém, buj-

ném a sebevdomém opojení ulevoval své síle,

druhý toužn, rozechvn a s bázlivou njakou

bolestí.

Stanula a naslouchala dlouho.

»Tak všude stejn !« ekla si. »Je bolesti i ra-

dosti, nadje i nadšení, trpkosti sklamání všude

stejn rozseto.

«

Bh sám ví, co to ptáe cítí, a jak asi cítí

!

Na mladém doubí, cele se lesknoucím mla-

dým, mastným, ervenav zeleným listím, zahý-

bala se vtévka pod tíhou malinké pnkavy, ne-

soucí v zobáku dlouhé stéblo do nového hnízda.

Odpoinula a za chvilenku vzlétla prudce a ra-

dostn do koruny blízkého javoru.

Teplounký vtík ohýbal fialové i modré kvty
jarní lechy a pohladil soucitn setlelé loské

dubové listí na zemi. Sasanek žlutých i bílých

bylo všude na tisíce. V olšovém podrostu tla-

ily se fialky na svtlo a hledly njak udiven

na hrstku vedle kvetoucích petrklí.

Všechno bylo radostné a isté jako první

mládí. Samé zvdavé oekávání, plné touhy a

nadje. Všude pohyb a všudy mírné, jako vzdá-

lené, sladce zladné zvuky.

Silná, sluncem probuzená vn šíila se z lesa,

zahívala i konejšila.

Anna kráela v klidném zamyšlení po vlhké

lesní stezce. Mla docela pokojnou duši, n-
jakou pemýšlivou mírnost, beze všeho chtní

a tužeb.

Vzpomínala,Jak kdysi ped léty všechny ty

dojmy, které dnes dovedla pojmenovat, rozli-

šovat a moude analysovat, — jak kdysi všechny

ty dojmy žila, nevdom žila, jak horoucn do-

vedla cítit, tšit se s každým ptákem, s každým
broukem i kvtem. Nikdy jí nenapadalo »pro
a kterak«. Neptala se, pro musí zpívat, když

svítí slunce, pro utíkat, rvát se a honit se

s vtrem, až udýchaná, o strom nkde opená
musívala odpoívat, pro jí bývalo smutno na

veer nebo když pršelo.

Anebo ty divné, zmatené pocity na podzim,

kterým tehdy naprosto nerozumívala ! Jak jí bý-

valo úzko, když vracela se dom prostydlá a dí-

vala se na dlouhá, prázdná pole a strništ, po

kterých poletovalo babí léto, na šedozelená, se-

stárlá luka s kehkým, bledfialovým kvtem
ocúnu a páchnoucími mlhami, když brouzdávala

se spadalým žlutým listím v bažantnici, jež ha-

rašilo a chytalo se jejích šat. Jak plakávala

a stírala v studu tajn slzy, aby nikdo jich ne-

vidl, jak se zlobívala na sebe, že neví, co jí

vlastn je. Vzpomnla si na to, že vracela se

tehdy vždy zdlouhav, celá zkehlá, dívajíc se

smutn na kotoue prachu a listí, jímž vítr

kroužil, jež vyzdvihoval a v zlob honil, jak

vstupovala pak na práh domu, odkud vycházela

teplá vn vaených brambor a chleba. Divn
sevelo se jí srdce, když vejdouc do stemnlého

pokojíka, uvidla opocená zimou okna.

Tenkrát usedávala do koutka v njaké neu-

vdomlé pedtuše rychle mizícího štstí a pro-

mnlivého života . . .
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Co tak vybavovaly se v duši její vzpo-

mínka za vzpomínkou, došla až na konec cesty,

•k restauraci. Chvíli se rozmýšlela, má-li volit

kratší cestu a projít. Vešla. Bylo tam prázdno.

Zkvetlé tešn a hrušky blaly se mezi holými

a šedivými dosud akáty.

Kráela zvolna a vdychovala silnou vni za-

stiženého bezu.

Nebyla už tak nepohnuta, jako prve. Obrazy

zašlých dob zanechaly v ní nco tkliv ne-

uritého.

V tom jí s kikem probhlo cestou nkolik

dtí. Vtší dvátko drželo vysoko nad hlavou

pehoušli kvtin, po níž menší dti dosahovaly,

vsíce se na ubíhající holiku. Ten obrázek

byl tak milý a hezký, že man se na n za-

hledla.

Teprve te zpozorovala, že u stolu sedí starší

pán, patrn otec dtí. Dívka, odná ve svtlé,

krátké ješt šatiky, s vlasy hladce na zad do

dlouhého copu sesanými, byla celá spchem
a rozilením ržová. Mávala nad hlavou kyticí

a smála se radostn, ukazujíc otci kvtiny. Celá

její bytost záila pekvapením a tém steštným

blahem, když okikujíc menší dti, které už už

sahaly po kvtech, zastrila každému z nich po

kytice za klobouk. Hladila, líbala a mazlila se

s kvty, celá popletená a rozilená. V té chvíli

bylo to dozrávající dít ztlesnnou radostí ze

života.

»Sastné dít !« pomyslila Anna — ale v tom

už ji nco dvakráte bodlo krátce a siln u

srdce ....

Vidla jasn sebe.

Práv tak vypadala, divoká, smlá, vící
v štstí a radost, tenkrát, kdy žila život, na

který ped chvílí vzpomínala. Tenkrát byla tak-

hle mladinká v jae svého života, které uprchlo

tak rychle, jak opadává kvt jablon.

Lítost, velká lítost a soucit pro sebe samu
sevely Ann srdce a hrdlo i zaplakala bez slz

pro to odlétlé, uprchlé své jaro. Teprve v té

chvíli, kdy vidní bývalého sevelo jí srdce a ší-

ilo se v nm, poprvé po letech si uvdomila,

eho pozbyla, uvidla svoje tehdejší j á, zcela

cizí a jiné, ve všem nepíbuzné a nepodobné

tomu nynjšímu. Tu lepší a krásnjší ást své

bytosti, která zanikla, zmizela úpln, nikomu ne-

prospvši

Vlnní a vení života v ní, v té nynjší Ann,
zkamenlo, odliv a píliv citu byl už mírný, ne-

bouil, netrhal už hráze rozumu. Její duše byla

jako skalnatá krajina se sporou zelení a kleí.

Ani horko ani zima už neškodily.
mája z.

Modlitba ženy.

IVTadonno moje svtlá

!

Obraze zddný po Bh ví kterém pedku,

jak rže kdyby zkvetla

ty v soumraku se tpytíš, sn mých istých svdku!

V soumraku stíny kol tvé hlavy rostou,

tvj pohled vn upjatý tam, k nebi tam

modlitbu vyzauje vonnou, prostou.

Tvé Jezulátko nermoutí, snad zdímne, usíná. —

A já? Ó Madonno, kdy, kdy t uvítám

na prahu svém, když soumrak házet zaíná

své rže nejtmavší? Kdy ke mn sestoupíš,

Madonno s poupátkem, má svtlá,

nebesa o jeden kvt rže oloupíš

a mn ho vložíš do náruí?

Madonno, zvony lásky slavné »ave« zvuí,

Madonno svtlá

!

RŽENA JESENSKÁ.
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O troci. - studie k románu.
NAPSAL KAREL MAŠEK. —
Vidl Božku poprvé když šel navštívit

svého strýce, starého mládence a cestujícího

agenta, který na as pisthoval se k jejím ro-

dim.
»Pij, pij jist, « ekl mu strýc, mžouraje

oima — nic víc. Ale Karel znal jej dobe a

vycítil, že jej strýc zve k nemu, co se dalo

lehce uhádnout — znal dobe pízvuk strýcových

slov
;

z povzdechu i zamžourání oí to znlo

:

»Ach, ach, jsem již píliš starý k milostným

pletkám — nemám už štstí.

«

Starý híšník byl by asto ten svj osud

oplakal.

Karla znaly všecky ženské venkovského

msta, kde jej osud pipoutal k úadu, vdla
o nm mnoho i Božka a nedivil se tedy nic,

když po otevení oslovila jej jmenem.

Ona jej vlastn oekávala. Dozvdla se

ihned, že jejich podnájemník je strýcem toho

bývalého námoníka, nynjšího manipulaního

úedníka ve státní služb, o kterém se tolik

mluvilo, tšila se, že se s ním seznámí a trochu

se toho bála.

On jist pijde — on, který v malých po-

mrech msta a ve stísnné služb státní samo-

tásky pil a miloval dosud jako námoník —
on, jehož domácnost vedla »sestra«, které mimo
obyvatele domu, mluvící o ní s pohrdavým
smíchem, nikdo v mst nevidl.

Ten zajímavý lovk tedy pišel a nenašed

strýce doma promluvil s ní nkolik slov, dosti

zdvoilých a opt odešel. Nestalo se nic zvlášt-

ního a Božka byla sklamána. Myslila pec, že

ten rek — v jejím život byl pec romantickým

rekem — ji dojme a že jej bude mít ráda.

Ale pece na nezapomnla.

* *
*

Jemu se Božka valn nelíbila. V domácím
šat, s neupravenými vlasy, pímo z kuchyn
pišla mu otevít — malá, sndá, v šeru ped-

sín jako sestárlá. Ale vrátil se pec a poalo
to jako se všemi ženami, které pešly jeho cestu.

Msto, kde žil, bylo tak prázdné, tak klidné

;

trochu zmny, trochu života bylo teba, teba

vžiti za vdk vším, co chvíle pinese a malo-

mstská pomluva mu vždy jen lichotila a pí-

jemn jej dráždila.

A Božka vila tolik, že on je lovkem
zvláštním, trochu dobrodruhem námoním, trochu

zkušeným svtákem, jehož pozornost lichotí, že

by se byla ráda stala jeho obtí a uila se

vzdorovat svému okolí.

EMIL HALLMANN. VLTAVA.
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EMIL HALLMANN. VLTAVA.

Doma jí nehlídali, nebo vdli, že jeho po-

stavení by mu dovolilo se oženit.

Ale na jejich procházkách za mstem, kde

se s ní scházíval když jeho strýc odjel, zstával
on vždy klidným, vn neteným a jeho dvor-

nosti byly tak frásovité, že pi nejlepší vli ne

mohla v nich seznávati trochu pízn. A hn-
valo ji to tak, že se mu až zoufale nabízela -

bh ví pro toho nechápal.

Neml zapotebí ženiny oddanosti.

Poala nenávidt »tu druhou«, »sestru«, o které

spolu nepromluvili nikdy ani slova, o kterou

nezavadili ani souhlasným pohledem — a Božka
by se byla velice ráda rozkikla po jediné zmínce
o ní, že »ta druhá-« by nikdy nedovedla ob-
tovat-i se pro nho tak, jako ona.

Božka ve snaze zvítzit, poddávala se píliš.

* *
' *

Jednou, asi v ervenci to bjdo, odjela Božka.
Poslali ji nkam, snad aby ho dráždili její nepí-
tomností, i odjela se vzdorem — ale rozlouil

se s ní snadno, se svým velkolepým klidem ji

doprovodil na nádraží a ani dopisu jí neslíbil,

ani se nezeptal, kdy se vrátí.

Zanechala ho tedy »té druhé.

«

Asi dva dny po té našel ji — tu druhou,

Kristinu, když se v noci vrátil z hostince, schou-

lenou v kout u okna, na zemi, spící.

Chtli prý ji vidt — poznal hned, že to

byli jeho kollegové z úadu; šli napilí z hostince,

ztropili hluk pod okny jejich pízemního bytu

tloukli na okna a kieli po jeho otrokyni. Z-
stala po tm, schovala se pod stl, pak do

kouta k oknu, ale kieli dlouho a trvalo to

vnost, než odešli.

Zvykla už mnoho/zvykla všemu a utišila se

i po tom brzo. Byla oddána jak zvíe, jak pes;

utekla za ním sem, sama, k vli nmu opustila

Prahu, rodinu a život; žila v jeho mládeneckém
pokoji jako v brlohu, nevycházejíc, odtud, déle

než rok, snášela drzé pohledy cizích lidí, zejmé
jejich pohrdání; svou strašlivou trplivostí si

i naklonila lidi, u kterých byli v podnájmu, mlu-

vívala takoka jen se ženou, která pinášela jim

eho bylo teba, nakoupit
;
po celý ten as; ša-

tila se jen tím, co práv na rychlo vzala ssebou,

když k nmu utekla z domova —
- on žil tak

a byl tak nevšímavý, že nekoupil pro ni nieho —
ba, ona mlky a bez pobídky odešla na chodbu,

když nkdy picházely k nmu jiné — a pi
všem tom byla vdna za to, že pijímal její

oddanost a že smla jeho otrokyni zstat.

Což bylo o trochu posmchu!
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Ale druhý den bylo he.
Hnv kollegu nevykouil se s lihovinami.

Karel Janda píliš od nich se lišil, v niem jim

neustupoval a nesmlo se mu nic odpouštt,

ani to, že nevidli jeho otrokyn.

A v jejich služb byla pomoc na snad

;

všemohoucí chef se sluchem dobrým pátelm
oteveným nebyl daleko a to, co obsahovalo

jejich udání, bylo vskutku nemravné a nedalo

se déle trpti.

Bu pjde ona —- nebo pjde on.

Vyídil jí to, ale nepemýšlel. Vdl, že za

nj rozhodne ona.

A otrokyn v tupé oddanosti ekla: "Tak

tedy pjdu.

«

Kam -— nevdla. Ale tu pece se to v nm
hnulo, že ekl: "Pjdeš jen na as — vrátíš se

zas.«

Pochopila, že tím ekl mnoho, že jí dal tím

velkou píze na jevo — až i trochu štstí bylo

v tom louení.

Potom vrátila se do Prahy, aby doma se

dala trýznit výitkami pro svj život tak dlouho,

dokud nenajde si služby nebo dokud její velitel

nedá pokynu . . .

Byla úpln otuplá, žila jako loutka, jejíž

mechanism ídil on. Bývaly okamžiky, kdy vel-

kým svým otroctvím mu imponovala, byly chvíle,

kdy žila a myslila za nj a byly zase chvíle,

kdy mnila se v stroj.

Na dn duše její chvlo se cosi nevýslo-

vného, co vlastn ídilo všechno její konání —
byla to snad ta nesmírná láska, oddanost, zbo-

žování, hrza.

* -*

A scházela mu. když odešla.

Zmizela jako beze stopy. Tušil, že o nm
ví, že jej stopuje, jako by byla na blízku, a že

teba jen jediného hnutí prstem, aby se vrá-

tila — ale neuinil tak. Ne ze strachu, že pišel

by o službu, jak mu hrozili. Ale tak. Bylo to

docela hezké tušiti duši tak oddanou v neznámu,

ztracenou. Snad vzbudí se v nm starost, lítost,

stesk — rád byl by v sob probudil ty pocity,

vyítal svému životu, že je píliš klidný, lho-

stejný — ale dojmy ty nedostaily.

Pišly v jiné form.

Pišly ve form všední, jako poteba ženy,

ženy jiné, než byly ty, které nabízely se mu
denn a které nabízely se každému.

Ml skoro radost, když vrátila se Božka.

»Skoro« radost — byl tak klidný, pesycený

dívjším životem námoníka a pemožený osu-

dem života nynjšího, že žádný jeho cit, i
aspo projev jeho, nebyl úplný. —

Chodili tedy opt spolu. "Mluvili spolu« jak

íkají lidé. —
Pozoroval brzy, že se Božka za tu dobu, co

se nevidli, nauila nemu novému. Nebyla už

tak tichá, poddajná, nabízející se. Trochu více

vzdoru a mén touhy bylo v jejím celém cho-

vání a slušelo jí to lépe. Byla více výbojná než

trpící.

Konen se stalo, co ekala dávno, co na

sebe pivolala: chopil ji kolem pasu, pivinul

ji k sob a zeptal se, chce-li jej mít ráda.

Neodpovdla a jen v oích jí zablýskalo.

Šli dále hlubokým úvozem
;
nad levou strání

mezi nkolika kaštany stál kíž. Tráva na bezích

byla uschlá a zválená, cesta tžkými koly voz
rozbrázdná a stvrdlá. Bylo as sedm hodin a dl-

níci šli z cihelen k mstu; potkávali jich houfy.

Náhle políbil ji v týl.

Ona skoro se shroutila v objetí jeho pravice

a vykikla: »Ne — dnes ne . . .«

A pak šli dále úvozem. (Píšt dále.)
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RCHLICKÝ -FOOT-BALL. —
FEUILLETON.

Stalo se dnes nejmilejší zábavou na-

šich estetických meta kopnout si a-
sem po Vrchlickém. Vrchlický - foot-ball nazval

bych tento nový sport, jenž rázem uchvátil kde

koho svou ušlechtilostí : uení pánové s deseti-

letou eskobratrskou praxí a nejmladší synkové,

jež dobrá máti opatila ádnými botami na pou,

provozují jej vesele na úpatí eského Parnassu.

Tu máš !
— a mistr se tepetá vysoko ve vzdu-

chu
;
padá . . . snad do trávy . . . ach ne, nová

kritická hole eká, aby jej odkopla dále.

Nenesu balzám na rány; což všechen mj
vroucí cit zhojí k smrti vysílené srdce! Nepi-

cházím hlásat lásku pamfletám, z jejichž horkých

zrak vyžehuje nenávist’, aniž domýšlím se, že

zakiknu lzu v jejích násilnických rejích — ale,

básník, stavím tu krok a smutku ulevuji opo-

vržením: »Sprostý lid, jak jej nenávidím !«

Ano, je to ta pravá eská sprostota, jež mluví

dnes v útocích na Vrchlického, tak nco speci-

ficky našeho, s ím lovk potká se ve všem

veejném život, náš národní znak, ekl bych

skoro, ddictví vk, v nichž byli jsme podruhy,

nenoblessa myšlení, neprojemnní citu, nevycho-

vání pese vši vzdlanost’, zkrátka: sprostota.

Vrchlickému vnovala po celé jeho umlecké

dráze horlivou pozornost’. Vzburcována jeho mo-

hutným vzletem, rozehnala se hned svým blátem

po nm, — ale co, tehda tu bylo mládí, cíl daleký,

let vysoký . . . kal ho nezasáhl a spílání zachy-

tily mraky. Neúnavn lovil ve vnosti a snášel

její poklady smrtelným; platili je šestáky, ztrá-

vili je a žádali nových. Znovu dával se v let

a po padesáté a po sté již, když tu zvolna jeho

perut oslábly, dech se zastavoval a srdce um-

dlelo. Podzim zavál životem básníka, mlhy do-

léhají, šeí se a chladne . . . kde jsou ti, jež

kdysi hál, aby lásku dýchali na jeho vysí-

lené skrán?

»A dnes ve tyicítce panákování v Akademii

a farizejství a veejné baletní produkce a v pro-

fessionelním spílání mladým bolest' pišla a

nalezla básníka malého. Byl malý . . .« a tak dále.

Nebo jinde: »Když vyšla poslední sbírka

básní pana Vrchlického: ,Než zmlknu docela

,

doplnil kdosi, jenž v sentimentálních titulech

p. Vrchlického se už vyzná, název této knihy:

,
. . . vydám ješt aspo padesát knih.‘ Sku-

tenost dává tomuto znalci za pravdu. Pan

Vrchlický práv vydal novou knihu ,Napadlo

rosy . .
.‘ Patrn bude pan Vrchlický umlkat —

pomalu.

«

To jest celý a doslovný posudek básnického

díla, jejž napsal list, který zajisté se pokládá

a je pokládán od mnohých za seriosní hlas

v našem duševním koncertu. Hospodským vtipem

odbude umleckou práci, pošklebkem vrhne po

kytici list jesení skrvavlých — ne, tu v lo-

vku se již vzbouí všecka krev! Lzo, když

nemáš úcty pro práci básníka, pak aspo ml
a táhni z našeho luhu ! Rvi se v politické arén,

vraždi se se svými žurnalistickými konkurenty

a králuj si na smetišti veejného života — ale z na-

šich niv pry a nešlap po našich záhonech

!

"Bojujeme za nové umní«, slyším uliní

kik. — Drzos! Každý zákeník osvojuje si dnes

isté jméno bojovníka Kde kdo má závist v žilách,

silnou hul a chu mlátiti s ní kolem, napauje

se, že bojuje za nové umní. Ne, to je prosté

rabiátství, milý druhu! Zde se nestlouká stávající,

zde se tvoí nové v zápasu s hmotou, zde se

nespí! á, ale zde se zpívá a je-li starý chrám

cizí mému zpvu, pokloním se hluboce ped
ním — nebo je to chrám ! — jdu na novou

pdu a stavím nový.

A to je drzé k zlosti, že všickni ti útoníci se

odvažují zvát se hlasateli cit mladých, tak

všeobecn, jakoby skuten od nás všech mli
plnou moc v rukou. Ne, dkujeme vám vele

za vaše zastupování, pánové ! Mluvte za svou

úzkou stranu, chcete-li, ale nelžete veejnosti,

že mluvíte za všecko mládí, když je tu ješt

mnohé, jež láskou lne k svému velkému ped-

chdci, hluboce se kloní jeho zásluze a s po-

divem zírá k nmu, nebo ví, že — a z jiné

pdy vyrostlé — pne se pece jen k témuž

slunci, jehož on se dotýká.

A nyní, sportsmani, jen s chutí do reje a ne-

šette mistra! Snese prý básník hodn bolesti

a i kdyby se snad mlo stát, že by zmlknul do-

cela pod vašimi ranami — jaký strach ped
svdomím : vždy vy bojujete za nové umní
a v boji vrah je pece vítzem! jaro hilbert.
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Kronika. — malby v našich chrámech.

- ZACHOVÁNÍ STAROBYLÉHO RÁZU PRAHY.

JEJÍ ÚPRAVA A CO S NÍ SOUVISÍ. - NAKLA-

DATELÉ UMLCI, UMLCI NAKLADATELÉ. -

Rád prozradil bych malím našim co jest

jim initi, aby se hodnými stali dvry objedna-

vatel malíské výzdoby monumentálních budov

zejména však kostel našich. Trápí mne v tom

drahém nám království eském, že i v tch málo

pípadech, kde jde o vymalování starých i no-

vých chrám obracíme se pravideln do Vídn.

Jisto jest, že se tak dje ze závažných dvod,
vždy zadávání prací objemných a nákladných

nedje se pece bez náležitých úvah, rozhodují

o nm naši lidé, ba asto vlastenecké obtavé kor-

porace, za spolupsobení vzdlaných duchovních.

Prošel jsem kostely poslední dobou vymalo-

vané, vidl jsem dkanský chrám v Plzni, pro-

hlédl jsem malbu chrámu Vinohradského, Karlín-

ského a kostela na posvátném Vyšehrad, a

ponvadž pes to zstaly oím mým ztajeny

umlecké pednosti prací tch, pednosti, kterých

by nebylo možno silami domácími docíliti, hledal

jsem jinak pouení o tom, pro nebylo doma
objednáno, co právem doma objednáno býti mlo.
etl jsem piln veškeré zprávy a kritiky um-
lecké a posléze jsem se pímo po dvodech
mi záhadných vyptával.

tení zpráv a kritik umleckých bylo mi

zvláštním požitkem a nemalým i všestranným

pouením. S potšením jsem poznal, jak stále

více a více vzrstá záliba ve svt a ovzduší

umlc výtvarných, a obdiv mj opravdový,

vzbudila soudnost’ spisovatel, kteráž proniká

vzdálené zjevy umlecké, a kteráž sleduje bedliv

i ty denní zjevy, jež vznikly jen proto, že, bohu-

žel i malím k žití nestaí pouze vzduch, vn
a voda. Však co jsem hledal, toho jsem nenašel.

Nikde nebylo ani slvka, ani zpráviky o tom,

že na posvátných místech za naše peníze po-

vstávají díla cizou prací. Tím mén ovšem našel

jsem pouení pro se tak dje. Není asi ani

listm denním píjemno, psáti o tom, co by vy-

hlíželo jako piznání ke slabostem. A jelikož

bojovati proti takovým slabostem znamenalo by

míchati se do vcí, o nž postaráno jest povo-

lanými vlasteneckými korporacemi, odborníky

a znalci, a ponvadž nad to záležitosti podobné

vymykají se z politického rámce denník našich,

nenašel jsem o nich ani zmínky.

Nezbylo, než abych se vyptával po záhadných

mi dvodech na místech rozhodujících. Tázal

jsem se tu i onde, a slyšel jsem : »Není povola-

njšího mistra nad vídeského pana J., on jediný

dovede malovati slohov, on jediný v Rakousku

umí namíchati barvy trvalé, nevyrovnatelné je

jeho »al secco.« Dále: »A bychom rádi zadali

malbu domácím lidem, nenašli jsme nikoho, kdož

by nám byl zárukou zdaru
;

vždy se nemže
nikdo u nás vykázat, že by byl tolik kostel vy-

maloval jako mistr vídeský. « A konen: »Kde

jde o kesanské umní, kde jde o malbu po-

svátných stn chrámových tam nezbývá než

obrátiti se na mistra J. do Vídn.

«

Prozrazuji jen nejdležitjší ás toho co jsem

slyšel, nemohu pece íci Vám, malíi eští, že

jsem o Vás zvdl, že s Vámi nic není, že jste

cháska, již sviti se mže sice vymalování

hospod, ne však chrám. Kdybych povdl vci

podobné, ml bych za to s vámi a jist i jinde

nepíjemnosti.

Však i z toho co jsem povdl mžete poznat,

co Vám schází, abyste se hodni stali toho, aby

šttce Vaše smly se v echách dotknouti po-

svátných stn chrámových. A ponvadž jsem

pesvden, že od nynjška v míchání »trvalých

barev« a v malb al secco piln se pokoušeti

budete, zbývá hlavn, abyste se vychovati dali ke

kesanskému pojímání umleckému. A v tomto

smru mám opravdové obavy, zda podaí se



45 VOLNÉ SMRY 46

Vám brzo povznésti se tak, abyste se stali ho-

dnými rozbiti Stánky své v posvcených stnách

chrámových.

Nedospli jsme ješt tam, aby celá výzdoba

vtších svaty svovala se eskému lovku
malíi, sochai neb architektu dekoratéru. Vzácné

jsou pípady, kde poízeny bývají pedem návrhy

na dekoraci celého kostela. Doposud zídka kdy

napadne objednavatelm, že by mimo malíe

pokoj neb pozlaovae nkdo ujmouti se mohl

úpravy kostela. A kdyby i vdlo se, že by

slušelo návrh celkový objednat, tu závadou jest

dvod, pro vydávati penz na návrhy, a ko-

nen jest vždy snadnjším a zdánliv levnjším

s plnou dvrou objednati vymalování ve Vídni.

V Cechách zadá se chrámová malba bu jako

malba pokoje pro patrony, aneb mistru do Vídn.

Výjimky jsou vzácnjší než kvt v lednu.

Hlasy fanatik pro domácí práci však zp-
sobily, že povolaní kruhové vícekráte již tam

kde šlo o vymalování nkterých stn chrámových,

o poízení jednotlivých aneb cyklických obraz
v kostelích, rozhodli se jednati s umlci domá-

cími. Však nejastji konilo vyjednávání takové

pro umlce naše smutn, zvlášt tam kde vy-

hotovili ped smluvením návrhy. A jaká tu byla

nejastjší závada? To zvíte na místech rozho-

dujících. Byl to prý nedostatek »kesanského
umleckého pojímání. « Obstojí pravidlem jen ti,

kteí se povolanými k tomu objednavateli dají po-

uiti, kteí tvrdošíjn nestojí na svém, kteí pi-

pustí, aby duchovní rádcové byli jim pi práci

umlecké vdci a ukazovateli, kteí s náležitou

zbožností a ponížeností provádí »myšlénky« ba

asto i »komposice« tchto. Tvrdé palice, které

o kesanském umní a slohovosti dovolili si

míti vlastní odchylné náhledy, které chtly po

svém tvoiti a malovati, ty nech se nediví, když

všude pedem vyloueny bývají íam, hde jedná

se o umní kesanské. Jinak jest ovšem když

cizí osvdený mistr kostel maluje, tu není teba
strachovati se o kesanské umlecké pojmutí,

tu nezbývá objednavatelm než s obdivem pa-

titi na povstávající výtvory posvátné. A vru
že eští umlci chybují, když neuí se z dl
povstalých, když nestudují ku p. malby svtic

a svtc eských na stnách pod stropem basi-

liky Karlínské, když nestudují v chrámu Vyše-

hradském scény ze života svátých, krátce když

nehledí vystihnouti všechny ty umlecké záhady,

které jim otevití mohou chrámy naše, které

i jim umožní v píští dob, aby vlastní um-
leckou mluvou zahlaholiti smli pod posvátnými

klenbami. Vždy jen jim k vli odhodlali se po-

volaní kruhové s dojemným sebezapením za

domácí tžce shromáždné a nastádané peníze

poíditi práci cizí i ve svatyních na místech

zvlášt nám posvátných jako ku p. na Vyše-

hrad. Rozhodující kruhové odhodlali se k tomu
s bolestí, neb i jich dotýká se v historii kostel

a klášter vždy to, když v nich národ k Bohu
mluviti ml mluvou cizí, když k výzdob jich

používáno byio práce cizí na svdectví, že k tomu
prací a schopností svou a svým zpsobem ne-

stail. Rozhodující kruhy pi konání jejich vede

pevná dvra, že takto zajišují zdar a rozvoj

domácího umní, a pevnými je iní proti fana-

tikm, kteí z pouhé závisti a hamižnosti volají,

že jest naprostou povinností poizovati doma
vše vlastními sílami, a že je híchem každý do

ciziny zanesený groš. —
Nu, milí malíi eští, obávám se, že dlouho

ješt potrvá Váš výhost z posvátných míst.

Mnozí z Vás již zešedivli v marné touze po

stnách chrámových. Vím, že pes vše do-

jdete splnní touhy té, která je i mou vroucí

žádostí. Popej Vám k tomu Bh dlouhého -

dlouhého žití. (íit dáic).

VANK A VÍTR, trojdílná uhlokresba J. Preislera jest

souástí vtšího cyklu, na kterém autor ped ped dvma rok}',

pracovati zapoal. Originál vystaven na výroní výstav
Krasoumné jednoty v Rudolfin roku loského. Ku seznání

techniky, jakou kresba provedena, uveejnn bude v ísle

píštím prvý ze tí díl v mítku celostránkovém.

PRI KAHANCI perokreseba M. Svabinského patí do

ady etných jeho prací jimiž v minulých létech (školská vý-

stava malíské akademie r. 1895 a výstava rudolfínská 1896)

upoutal pozornost i širších vrstev lehkostí, jakou obtížný

zpsob provádní perem ovládá.

SMRT SV. ŠTPÁNA A ŠAVEL, skizza k nástnnému
obrazu Fel. Jenneweina. — Provedení její sotva kdy se

dokáme, nebo vnašich chrámech Jenneweinu píliš místa

nepopáváno.
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POKOENÍ SLOVAN POLABSKÝCH. Pedpokládáme, že

skizza k tomuto obrazu není docela neznáma: ped asem
(na podzim 1890) zmínila se o ní nechvaln kritika. Pes to

pece neváháme práv tímto listem upozorniti na vážnou

a houževnatou innost E. Holárka, jemuž pi této kompo-

sici netane na mysli tak historický onen fakt »pokoení Slo-

van*, jako potení »silného, surového pohanství« »s la-

ta ým, nžným kesanstvím*.

VLTAVA Emila Halím a na, jest jeho poslední samo-

statnou prácí, již ve škole J. V. Myslbeka (v r. 1894) provedl.

STUDIÍ Karla Spilara zachycen typ z okolí Domažlic

(Postekov).

ZPRÁVY UMLECKÉ.

Umlecká akademie v Praze. Spoleností vlast,

pátel umní za podpory zemské i státní vydržovaná aka-

demie malíská pevzata byvši v správu státní, vstoupila

dnem 1. íjna v innost jako akademie umní. Zá-

sluhou pedsedy zmínné spolenosti hr. Buquoy a vrchního

stav. rady p. Hlávky jmenováni již r. 1893 malíi V. Brožík

a V. Hynais professory akademie výtvarných umní ve

Vídni s psobením na akademii malíské v Praze. Mimo

nich jmenováni professory pro státní ústav tento dosavadní

professoi akademie, malíi J. Maák a M. Pirner a professoi

umlecko-prmysl. školy: malí Fr. Ženíšek a socha Jos. V.

Myslbek. Jako docenti pomocných pedmt pednášeti budou:

anatomii doc. MDr. Ondej Schrutz, perspektivu arch. prof.

F. Ohmann, djiny umní Ph. Dr. Bohumil Matjka. —
Akademie není dosud úplná, pomýšlí se zíditi : stolici pro

architekturu a medailleurství. — Vyuování rozpadá se na

pedbžné, v pípravce po dobu 1 roku, a odborné, ve speci-

álních školách jednotlivých professor, jež ureno na dobu

5 nejdéle 6 rok.

VÝSTAVY.

Výstava prací illustrátora V. Olivy v salon

Topiov uspoádaná pístupna byla po celý msíc íjen.

SOUTŽE UMLECKÉ.

Mstská rada kr. hl. msta Prahy vypisuje kon-

kurs na získání návrh pro monumentální fontánu ped
Rudolfinem. Ceny vypisují se ti, 1500, 1000 a 600 zl. Jury

bude jmenována ke dni 5. listopadu 1896. Nápadným v pod-

mínkách konkurenních jest odstavec 12: »Výrok poroty

i s odvodnním bude beze zmny uveejnn radou mst-

skou v denních listech bez ohledu na t o, j a k ceny radou
mstskou budou udleny. Stylisace tato, jež vyldádati

se dala rzným spsobem, pimla nkteré pány konkurenty

k soukromému dotazu, jenž zodpovdn opt soukrom,
oznámením, že »vta« bez ohledu na to, jak ceny r. m.

budou udleny, se vypouští.

Mstská rada král. Vinohrad vypisuje konkurs

na provedení barevných skizz pro figurální ást' malovaných

oken kostela sv. Ludmily. Jako estný honorá ustanoveny

ti ceny: 150, 120 a 80 zl. V jury zasedají prof. Koula,

monsignor Ferd. Lehner, arch. J. Mocker, prof. Ženíšek

a zástupce mst. rady arch. l- Horák. Skizzy budou veejn
vystaveny.

Rada král. hlav. msta Prahy vypisuje veejný

konkurs na podání ofert skizzy a modelu pro pí-

stavbu mst. musea v sadu poíském a sice

ohledn: a) sochy »Praha« nad tympanonem (eeny 100 a

50 zl.) b) skupiny v tympanonu pedstavující : ^Historie

vd, umní a emesla tvoí slávu minulosti naší« (ceny 300

a 200 zl.). Lhta vyprší šest nedl po 22. íjnu 1896.

K. SPILAR. STUDIE.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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D ohra. — drama ve tyech
JEDNÁNÍCH. NAPSAL V. OTO-
MAR. —

OSOBY:

Dvorský, podnikatel staveb, 501etý.

Pavla, jeho dcera, 201etá.

Soukup, inženýr, 351etý.

Marta Záleská, 281etá uitelka hudby.

Karel Budil, 301etý.

Jednání první, druhé a tetí.

(Ob sah.)

V ticátém svém roce Karel Budil se zastavil. Chlad

a samota vysokých hor, kde stoupal ve stopách Zarathustry,

jej sklíily. Na svahu níže jej opustila Marta, jediná žena,

která mla více odvahy, než síly, jiti s ním. Zatoužil po tom,

býti dole — a vrátil se. Cekali jej doma: strýc Dvorský,

sestenka Pavla a Soukup, soudruh ze studií. Strýc byl zá-

možným podnikatelem staveb na venkov, a Karlv soudruh

byl inženýrem v jeho službách. Le i Marta ped lety se

vrátila a s ní povsí o jejich minulosti. Pavla, která žila

jen domácnosti, nemajíc kdy snít a toužit, snad mohla v-
novali Karlovi to prosté a vzácné pátelství, po kterém

toužil, kdyby nebylo zde Marty, té tajemn mlelivé ženy,

žijící jako uitelka hudby v zátiší. A kdyby nebylo Soukupa,

v jehož vzorné domácnosti byla jako doma za nebožky jeho

paní, která byla Pavlínou družkou. Soukup žije rovnž jen

své domácnosti: sob a své malé dcerušce. Teprve po pí-

chodu Karlov zjevuje svj úmysl, ucházeti se o Pavlu. Její

otec jest mu ovšem naklonn. Ona v nm vidí ádného muže,

le její srdce není ješt získáno. Zvyk a vychování jsou na

jedné, píchylnost ke Karlovi na druhé stran. Není rozhod-

nuta. Její otec ji pozoruje i pipadá mu neupímnou a nepo-

slušnou od té doby, co mluví s Karlem. Tento se mu znelíbí.

Soukup upozorní jej i na to, že Karel není dosti spolehlivým

v kancelái, hnv otce vypuká ve srážce s Karlem, pi které

tento nezdrží se v prchlivosti. Následek toho : strýc onemocní

a Karel zdrží se v míst pouze ješt msíc, aby dokonil

své práce a pak odejel. Byt jeho jest ve staré opuštné

ville, kter á stojí na konci velké zahrady pi dom jeho strýce.

Jednaní tvrté.

(Byt Karlv. Pokoj : v levo v rohu postel se záclonami,

v právo vedle ní okno, skoro docela zastené, takže je pítmí;

v právo v rohu stl, na nm pouzdro s revolverem a nad

ním hodiny, jednotvárn tikající. V právo u zdi ped stolem

pohovka. U stolu židle. Obraz a zrcadlo. Kvtiny. Silná vn.
Pozdní odpoledne.)

Karel (znan sešlý, usnul ná pohovce vysílením.

Probouzí se; usedá.) Tedyjsem pece jen usnul. Ah,

to jsem krásn spal! Co se mi to však zdálo?

Jakobych byl zase maliký, tak ptiletý a nechali

mne doma. Dal jsem se do pláe; nkdo mne
zavel. Tu pijde maminka a tlue na dvée.

»Ubohý hošíku, zase t nepustí ven!« tak jsem

ji slysel. (Nové údery.) A zas ty rány. (Pejede si elo.)

Ale vždy to je tady! Pavla, to je Pavla, já vdl,
že pijde!

Soukup. Otevi Budile, u všech všudy. Snad

jsi nám neumel za ten msíc?

Karel (jde ke dveím a oteve). Ah, to jsi ty,

Soukupe.

Soukup. Tak mne pus. i hnváš se na

mne dosud? Bylo by to hloupé, kolego!

K arei (sklesne do pohovky). Já nic nevím (pe-

jíždí si elo), že bych se hnval. To pece jsi ty,

Soukup. Pece jsme od malika byli kamarády.

S o u k u p (rád). Vidíš, tos dobe ekl, Budile.

(Povznešen). Naše dávné pátelství mi nedalo,

abych t nenavštívil. Vím, že chceš již zítra nám
odejet. Hloupost! Starý, když slyšel, že jsi za

trnáct dní byl se vším hotov, a že jeho návrh je

pijat, chce t mermomocí podržet, a proto mne
sem poslal, abych vyjednával. Hlupák — mezi

námi eeno — nemusel tolik offertu škrtit, bez-

toho by mu dali práci tak jak tak.

Karel: Já ti nerozumím.

Soukup. To je divné. (Pomlí.) Celý msíc
jsme se nevidli. Jak jsi sestaral, hochu, o celý

rok. Kdyby t tak vidla Pavla.

Kare. (trhne sebou). Pavla?

Soukup. Nu, já to pochopuji. Takové roz-

ilení! Na štstí dopadlo to lépe, než jsem si

myslil. Starý Dvorský sic onemocnl, ale pece

jen se z toho vykesal. ekal jsem, že budou

z toho soudy a kdo ví jaké spletky. Víš, co

jsi tomu starému ekl, bylo pod paragraf. A Pavla

také div nestonala; ml jsem oba co tšit.

Karel (pi jménu Pavla se vždy zachvje). Ano,

Pavla, (tišeji) mluv mi o Pavle.

Soukup. Jak rád bych o ní mluvil, o tom

andlí! Jaké to rozumné dít, jak je poslušná.

Když seznala, že otec trápí se pro jej i domnlou
tvrdošíjnost, sama mu ekla, že te teprve pro-

hledla.

Karel (vstane a chodí po pokoji).

Soukup (sleduje jej, nejist). Pání OtCOVO bylo . .

víš, myslil si chudák starý, že ume, a chtl nás

vidt blaženy, a svou dceru v pevných rukou,
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tak aby nem ušila se nieho obávat. On ví, že

ve mn by našla nezdolnou oporu.

Karel (pohlédne na nj a jde dál. Zastaví se u stolu,

vezme pouzdro s revolverem a prohlíží si je).

Soukup (jej pozoruje a v pedtuše vstává). Je lili

líto, kolego, že tvj úmysl je tak pevný, nás

již zítra opustiti. Nicmén nemžeme t v další

dráze zadržet. My nemžeme tvému budoucímu

štstí býti pekážkou. Když nechceš pijati návrh

pana Dvorského, tedy pišel jsem se s tebou

rozlouiti. Bu s Bohem, kolego. Mj se vždy

dobe; od srdce ti toho peje tvj pítel. A jestli

ti bude libo, dej nám o sob vdt, abychom

mohli zaslati ti s Pavlou zprávu o našem satku.

Karel (vykikne). A já t zabijll
!
(Namíí revolver.)

,
Soukup (zavrávorá ke dveím. Rázem oteve a prchne.

Z vnci.) Pomoc! (Je slyšet kroky odbíhajícího.)

Karel (odloží revolver a vzpamatuje se). Co jsem

to zas udlal, Bože, mj Bože. Což mne ábel

docela Spoutal? (Chopí se za hlavu. Chodí po pokoji;

za chvíli.) Tolik nocí jsem nespal. Te jsem na

chvíli usnul. Na všecko jsem zapoml. Co to tu

mluvil ten lovk? Pro sem šel? Byl jsem tu

sám, v celém domku nikoho. (Jde k oknu.) To je

ta zahrada, kde mne políbila Pavla. A tam vidím

ten dm, kde bydlí. A tamhle zahradou jde ten

lovk, jenž tu byl a se mnou mluvil. Je to Soukup.

Ne, ješt jsem se nepomátl, ješt jsem neztratil

pam. (Qhodí po pokoji.) Kdybych na všecko byl

zapoml a nejvíc na tebe, Pavlo! Tys byla ne-

vrná? Ne, ona pijde. Ona pijde! (Slyšet je kroky

a pak zaklepání. Karel oteve náhle.)

M a r t a (zjev neobyejné energie, vejde). Co to til

bylo ? Potkala jsem Soukupa. Sotva jsem ho

poznala, jak vypadal. Zašla jsem, aby mne ne-

potkal; on však tak jako tak se nedíval.

Karel. Nic tu nebylo. Co ty tu chceš, Marto?

Marta. Divíš se, že sem picházím? Jdu

sem umít Karle. (Sklesne do pohovky.) Ah, snad

mne více nezapudíš od sebe, hochu. (Rozhlíží se po

pokoji.) Máš to zde hezké v té zastrené ville,

kde nikdo nechce zstávat. Skoro hezí než tam

ve Vídni. Ale ne, tam, tam to bylo pece jen

hezí; co íkáš, Karle?

Karel (stojí zády k oknu, ruce složené a naslouchá).

Marta (pokrauje). Tam jsi neml takové po-

hodlí, ale bylo tam útulnji, nežli zde. Tam

zpíval v okn vesele kanár celiký den. Mla
jsem ho tak ráda. Víš, jak jsi žárlil na nho,
když jsem ti íkala — a tys tak rád bloudil

v Prateru. — Pojme již dom, kanárek bude mít

žíze, já na nj zapomla. A když jsem tenkrát se

ti bránila, víš, doma, žertem, že nás uvidí, šel jsi

a zastel jsi klec, aby se nedíval. Ml takové erné
oi, ješt tmavší a snad hezí, než ty. (Pomlí.)

Ale tady je tak — tžká vn a tma. Pro ne-

oteveš okna? Neíká se darmo, že tu straší. Já

bych tu nechtla být ani za nic. (Vzpomíná.) —
Tenkrát ve Vídni jsem byla pece jen poádné
dve. Byla jsem subretou nic více než týden

a to ješt z hlouposti a bídy. A pak jsi pišel ty,

ty mj hochu! Jak jsem byla dív nešastná

v tom »Wiener Luft«, tak jsem potom byla šastna,

až píliš — nezasloužen šastna. Ty jsi pišel

a byla jsem tvou díve nežli jsi vdl. — A
po tch krásných dnech, kdy jaro se nám dívalo

do oken — brr, pišel as osamocení, pišel po-

ádný život mezi rozumnými lidmi a konen —
ten úpadek nejvtší: pišla jsem sem.

Karel. A pro jsi sem šla, pro jsi sem jen

chodila, Marto !

Marta (pokrauje). Zde mezi tmi šosáky mli
jsme se vidt. Zde, kde jsem myslila, že mne
nikdo nenajde. A ty jsi sem pišel a s tebou

všechno, eho jsem se bála. (Obrátí se na Karla.)

Ale pro mlíš, mj hochu? Vi, odstonal jsi

to? Vjrpadáš opravdu tak hanebn, že sotva jsem

t poznala. Tenkrát, když jsem uslyšela —- ani

nevím již, kdo mi to ekl, že jsi tady — ó jak

mi zabušilo srdce, to ubohé, hloupé srdce ! Jak

asi vypadáš, jak jsi se zmnil? A ty pouze :

Hráváte zde nkdy, sleno ? Ani jsem nevdla,
že se ptáš. Vidla jsem jen tvé oi, byly to tytéž,

jako tehdy, ale byl jsi hezí, hezí než tenkráte

!

Pamatuješ se tady, ten první den? — Ó jak jsem

trpla tu chvíli. A pak veer, když jsi se roz-

ohnil, ani nevíš, jak ti to slušelo. A ti šosáci

zatím ohlíželi se druh na druha a litovali t
v duchu. A pak pišla ta komedie — prosím t,

co t to napadlo, žebrat u tch lidí? A pak na

konec pišlo to nej lepší. Namluvili starému, že

ume, on pinutil dceru, aby se zaslíbila Sou-

kupovi a te, jestli tu zstaneš ješt pár dní,

mžeš jít na svatbu, hochu, ale ne na svou. A na

mj poheb, chceš-li.
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Karel (pejde pokojem a za-

staví se U Marty). Pro mluvíš,

Marto? Já nevím, co povídáš.

Já jsem za ten msíc odvykl

lidem. (Chodí). Celý ten as
bylo tu tak hezky, tak ticho!

Jen hodiny šly, jen oteveným
oknem slavík mi zpíval. Tady
v koví je, miláek mj. (Ukáže

ven.) A v nocích, kdy jsem ne-

spal, slyšel jsem z dálky zvony

a hvzdy mi svítily a byly

chvíle, že jsem byl šasten, ne-

výslovn šasten ! To bylo

v plnocích, kdy jsem ml ony

okamžiky nebeského štstí . . .

Nebylo více zápasu mezi moz-

kem a srdcem. Nebylo Fausta.

Všem jsem rozuml, všechno

jsem miloval.

Marta (vášniv). Ty hezky

mluvíš — neslyšela jsem t
dávno.

Karel. Njaká dobrá stará

žena sem pišla nkdy, abych

neumel hlady
;

ani to jsem

nežádal. Co mluvili tam -—

-

naproti, o mn, bylo mi jedno.

Jen jedno jsem vdl: Pavla

že mne miluje, a že nepjdu
dív, dokud ji neuvidím.

Marta. Ona t miluje a ty

ji také. (Vstane zvolna a jde k oknu.)

Ml bys tu mít aspo klavír -

—

chtla bych ti nco zahrát.

A zpívat se mi chce, zpívat,

jako nikdy dív. Kdys byla já

ti slavíkem. (Slab popvuje.) Ško-

da toho milování, že netrvá

do skonání. (Zastaví se ped obra-

zem), Ah, máš tady obraz : die

Lebensmúden. Je to tentýž,

který jsem ti dala ve Vídni?

Tenkrát, když jsme šli po Pí-

kopech, tolik se nám líbil.

Stáli jsme na chodníku ped
výkladní skíní a tulili jsme

se k sob, páž v páži. Jakoby

to dnes bylo. Srdce mi buši

lo tak vesele v hrudi. Slunce

tak jasn svítilo!

Karel. Já na všechno za-

poml, Marto. (Dívá se na obraz).

To jsou dva zemdlení — to

jsme my. '

Marta. Tehdy pála jsem

si s tebou umití. Víš, jaká

jsou pání první lásky? Ani

jsem netušila, že mže pijít

okamžik, kdy také my by-

chom se mohli vžiti za ruce

a spolen skoit do vody.

(K obrazu.) Ona pláe, ta žena,

on ji strhává do vln — kdežto

my, Karle, poj, umeme spolu !

Karel. Umít? —- Nikoli,

Marto. Život je tak krásný,

život je píliš krásný a nikdo

to neví. Ti hloupí lidé, kteí

jej utrácejí hanebn, o tom

neví. Já též o tom nevdl.
Ale ty noci, kdy jsem chodil

zde sám, otevel se mi celý ve-

smír a všecko jsem pochopil.

Pochopil jsem štstí života.

(Sklesle.) Ale tob marno to po-

vídat.

Marta (na pohovce). Já tedy

umru sama, vdla jsem to

cestou sem. A šla jsem. Jak

mi bušilo srdce — a te? Te
jde tiše.

Karel. Ten obraz! (Shodí

jej.) Žít se mi chce ! Tolik se

mi chce žít. —- Snad se ne-

báli o Pavlu? Vidím do za-

hrady. Zde bych byl s ní

chodil, sem v to zátiší bych

byl zapadl a bylo by dobe se

mnou, navždy bych byl šas-

ten. Oni se však báli, oni ne-

vili.

Marta. Oni ti uví, až

mne tu nebude, Karle. Ah, ty

budeš šasten. A já — ko-

nené také. (Složí hlavu na ruce.)



57 58

Karel. My bychom se ro-

zešli stejn, Marto ! Znáš mj
sen: jest jím svoboda, svo-

boda za každou cenu. Ty jsi

mne ve Vídni snad ani nepo-

chopila, pak pála jsi mn
dlouho svobody, až dnes jsi

se znovu na mne tžce zav-
sila. Chci býti nadlovkem,
a ty mne táhneš zpt. Ale

Pavla nic takového neiní. Ona
je jakoby zátiší v pírod. Jdu

rád k ní daleko od lidí, od

tch zlých lidí. Stromy a kv-
tiny a skály ty mi nerozumí,

Marto, a pece je mám rád;

a také mn se zdá, že ty

stromy a kvtiny a skály mne
milují. Takové pátelství do-

dává síly, a v nm lítá vy-

soko duše. Já nevím, jestli mi

rozumíš. (Vznešen). Jest ona

vskutku aruplná jak snní

dítte. Vždy je to ješt dít,

Marto, a ty? Ty máš život za

sebou. Nedivím se ti, že chceš

umít.

M a 1' t a (vybuchne zoufale). Co

chci já bláhová? (Sklesne na po-

hovku, tišeji.) Odstroj mne, Karle,

jako tenkráte. A vlasy roz-

poutej, ty erné vlasy, které

jsi vonl tak rád. Ale ne,

svléknu se sama. Pjdu spát,

hochu. Vidíš, já jsem také

nespala a snad i déle než ty.

A pak jsem vzala tuhle trochu

léku. (Vyndá lahviku opia.) Kdy-

bys vdl, jak to opijí. Jaké

krásné vci se mi budou po

tom zdát. (Svlékne se do bílých

šat.) Pipij si se mnou, jako

tenkráte veer — tato sklenka

Se nerozbije. (Chce se napít.)

Karel. Nech toho, Marto!
{Bére jí fiolu.)

Marta (ji vyrve.) Dej sem,

a usnu. (Pije).

Karel (položí jí ruce na hlavu

;

cizím hlasem.) Spi tedy sladce,

Marto.

Marta (ovíjí mu ruce kol šíje.)

Dej mi ješt políbení, Karle.

Karel (ji políbí). Nemeli

jsme se nikdy sejiti, Marto —
nikdy

!

Marta. Eyl to náš osud,

Karle. Nechtl bys umít? Smrt

je tak krásná.

Karel. Já také umru,

Marto.

Marta. Se mnou? Je mo-

žné to štstí ?

Karel. Až pijde Pavla,

Marto.

Marta. T} r bys chtl tu

žít — mezi tmito lidmi ? Já

k nim více nepjdu.

Karel. Usni, až vstaneš

bude ti dobe. Bude ti dobe,

Marto.

Marta (v deliríu). Umní —
jaký to božský sen — mohli

jsme jej snít? Zde, zde mezi

tmito lidmi? (Zasténá).

Karel. Co je ti, Marto?

M a r t a (vášniv, tiše). Miluj

mne, jako ji máš rád
! (Lekne se.)

Ale jestli sem pijde ona, ne-

nechej mne tu, miláku. Tam.
(Ukáže z tžká k posteli).

Karel (jde k ní, rozhrne zá-

clony a vede Martu).

VI a r t a (jde zvolna a sténá.)

Jak se mi toí hlava —
-
po-

malu — drž mne, podepi mne
lip, Karle!

Karel (uloží Martu, sedne k ní,

vezme její ruku).

M a r t a (zaúpí). Karle !

!
(Ce-

lým tlem se zachvje, pak je bez

hnutí).

Karel (po chvíli ticha). Volal

mne nkdo? (Oteve dvée.) Nikdo.

(Delší pausa; hodiny tikají. Vrátí se
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k Mart a uchopí ji za ruku.) Ona spí, snad ani ne-

dýše. Ona mne slyší, její duch je zde. Marto!

zazpívej mi ješt a já budu ti povídat pohádku.

(Pausa.) Byl jeden král, starý král a ml mladou

dceru. Takové zlaté vlasy mla, že slunce jí

závidlo. A byl jeden kouzelník, nebyl starý ale

písný kouzelník a ten ml zahradu a nikdo

nesml vidt, co má v té zahrad. Tu jednou

povídá princezna: Musím vidt, co kouzelník

má v zahrad a šla. A jak se dívá pes vysokou

ze a jak se dívá, co vidí zlatovlasá princezna?

Vidí zahradu plnou rží a krásných kvt a p-
šinky ze zlatého

písku a na nich

se prochází dát-
ko, krásné jak an-

dl a má vlásky

z pravého zlata,

takže lesk jejich

jest plamenný a

spálí všechny oi.

Princezna jen u-

skoila a již om-

dlela. Donesli ji

dom a rozstona-

la se. Povídá král

:

Jaká to nemoc ?

Mlí, nic neekne. A tu pijde z daleka doktor.

Ptá se, co bylo ? Dátko vidla, zlaté má vlásky

a z ryzího zlata. Miluje dátko, miluje strašn!

Kdyby je mohla jedenkrát vidt! Ale ten kou-

zelník celou ji schvátil. Nemže chodit, nemže
k oknu, a tam za zdí chodí to dít. Poznal to

doktor, poznal to mladý. »Pjdu,« tak povídá,

»sám pro to dít. Vezmu ho arodji. Ona až

uvidí zase to dít, zas bude zdráva. « Ale jak

vžiti, vžiti to dít? Aby ho vzali, musí pry vlasy.

Pjdou pry vlasy, a není to dít. Myslí tak

doktor, myslí tak mladý. (Vstane a chodí.) Ta po

hádka nemá konce. (Pistoupí k zrcadlu.) Nkdo mne
poslouchá? Kdo to tam stojí? (Sejme zrcadlo, pi-

stoupí k oknu). Jak jsem se bál! Te jsi slyšela,

dllšinko, ule. (Oteve okno pak chodí). Opravdu, jaká

tu tžká vn, jak ekla Marta. Kdy to ekla?

Jak je mi smutno, jaká hrza, když ona nejde.

A ona pijde. Hlava mi jaksi neslouží a pece,

pece — —
. Musím jít k oknu a nadýchat se

erstvého vzduchu. (Dívá se ven). Hle, ten krásný

veer již pichází. A zas bude zpívat, zas bude
zpívat ten slavík, který mi zpívával zde celé

noci oknem. Ze zahrady, kde jsme se milovali.

Ze zahrady, kde mne políbila. A my se budeme
zase milovat a nikdo nás neroztrhne. A takle ji

obejmu. (Objímá Martu.) A pak zastelím slavíka,

protože nesmí už zpívat víc žádnému jinému,

takhle ho zastelím. (Vezme revolver a vypálí oknem

ránu.) A pak zastelím i ji i sebe, a pjdeme
k AJart. — (jde

k Mart a zaste ji

docela). Pro jsem

stílel? Aby to sly-

šela? Výstely to-

noucích! Ah, jak

bolí mne hlava !

Vzduch, více vzdu-

chu ! Svtlo, více

svtla! — Kdo to

ekl? Já to íkám,

protože umru. Za-

bil jsem Martu, za-

bil jsem slavíka,

zabiju Pavlu!
(Lekne se.) Já nic nevím. (Potácí se.) Zem se toí,

slunce se toí —
.
(Z okna) Ah, slunce, celý život

jsem toužil po tob, chtl jsem býti tak vysoko,

ml jsem t tak rád! Ono je tamhle . . . Zahrada

žije! Jsou tu lidé! Co chtí ti lidé? Všichni stojí

a stromy letí, kvtiny letí a ruže letí a ona, ona !

!

(Odskoí od okna. Je slyšeti bžící kroky. Dvée se rozletí.

Proud ervánkových paprsk padá dvemi do pokoje. Pavla

v modrých, svtlých a lehkých šatech se zjeví.)

Karel (ítí se jí k nohám, revolver upadá). Pavlo,

slunce moje! (Kleí jako v modlitb, hlavu k zemi.)

Pavla (vykikne hrozn). Pro Krista, Karle! Co
je S tebou?! (Vrávorá na ze s rozepjatýma rukama.)

(Kroky z vní nkolika muž.)

Hlasy: Zde padla rána! Pozor!

Soukup (zvení). Tad}^ je to, ty dvée.

Všechny nás postílí ! Pavlo !

(Na prahu zjeví se píchozí.) (Opona padá.)
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Panu Jaroslavu Vrchlickému.*

Pi tení kritiky p. B. Ptáníka „Písní Poutníka".

TPo byla vážná chvíle Sabbatu

!

Jak ode všech jsou opuštny dvory!

A bílá ruka, v kee záchvatu,

hrá variace na »Memento mori!«

Odešli! Pijdou?! Není návratu!

Roj hallucinac vrným zstal, chorý.

Co ješt zbylo?! Kdo to zpívá tu?!

Je marno všechno — vysíleny vzdory

!

A v okna civí ona Píšera,

ta, která kdysi spila Baudelaira,

ta Nepítelka, žena — nízká hluboce

!

A cizinec-li kolem dvor kráí

:

jednomu teskno, zoufale, až k plái,

druhý se chechtá, drze, divoce! VIKTOR DYK.

V JEDINÉM CHUMÁI.— NAPSAL
PE I R KLES. — Veliký hospodáský

dvr. Ze stáj proti bytu hospodá
ženou krmný dobytek k prodeji na jatky.

Ped okny bytu stojí stará, šedivá paní v epci,

s naduelým životem, s energickou tváí. Vlast-

nice dvora. Bezzubé elisti smýkají se jí o sebe

v podivném pežvykování, a jak pilehnou pi

každém pesunutí, svaly na lících a skráních siln

vystupují.

V tom pežvykování je rozvaha lovka pro-

dávajícího svj dobytek, který po adu týdn
piln krmil. lovk hospodá dodával si tu pe-

žvykováním klidu a umioval si, že ho tašká

ezník tak snadno nezkrátí.

Ruce staré paní, sevené v pst, opíraly se

o neforemné boky. Snad tak volnji dýchala.

* Vyhovujeme toliko pání pana V. Dýka, když tu uvá-

díme, že báse zaslal nám diíve, než první íslo »V. Sm.«

vyšlo, napsal ji, aniž o feuilletonu v nm vdl. Red.

Nehýbala se s místa, ale stála tu pozorná

a hotova, každé chvíle vzkiknouti pes rozsáhlé

nádvoí.

Veliký, lalochatý dobytek pohýbal v tupém

vydšení hlavami, za nž byl tžkými etzy
spoután v tlum. Jeden z tch starých, Vyslouži-

lých tahoun, který te asi tušil temn, že náhlý

blahobyt na krmníku pece jen neskoní dobe,

položil v dobráckém kamarádství hlavu pes hbet

svého souseda, pikril se a hledl vydšen
stranou.

Mladiké dve s hezkou sndou tváí, ztý-

ranou tžkou prací, surovostmi a sprostotou -

služka ze stáje — bilo do dvou vol uprosted,

kteí svsili hlavy a nehýbali se.

Vysoký, ramenatý ezník stál v samém stedu

chumáe a rozplétal sdrhnutý etz. Jeden z vol
trhl sebou prudce pod jeho holí, která mu míila

pes oi. Hlavy ostatních spoutaných hnuly se

ku stedu etzu, kde jím zacloumal podšený
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holí vl. Te jakoby byli teprv ucítili nezvyklé

pouto od hlavy k hlav, které je mátlo a dsilo.

Rázem srazil je strach v pevnou kupu, plec na

plec. A již nkolik vol kladlo smutn a dobrácky

hlavy pes šíje a hbety soudruh, v hrubém,

nemotorném a truchlém laskání. Osamle poutáni

po dlouhou dobu a te ve strachu náhle sob
blízci, v jediné hromad, dýchali k sob dlouhým

dechem široce rozevených nozder.

Bylo vidti jen ást mladého, útlého poprsí

holice a hlavu její v tísni a roji širokých hbet
a šijí.

Mladiká její tvá, s mkkou ješt linií za-

ržovlých líek ! Tvá se zbytkem hrzy zná-

silnného dítte, s bolestn hloupikou pýchou

že už jí nic není skryto ze špinavých tajemství

života, a s troškou vzdoru, se kterým vymkla se

silným pažím vousá a se kterým drze, bez

vyzvání íkala do oí mužm: »Ano, pro ne,

chceš-li, co je na tom, to já všecko už znám,

ale musím také já chtít, rozumíš ?«

Tato tvá ocitla se uprosted v tlumil širokých

plecí a hbet, tíhnoucích k sob v tupém po-

pudu celou vahou své tžké, potácivé hmoty.

Slepá, tžká vlna velikých tl, která vzedmula

se k ní z prava i leva, aby jí voln a tiše žebra

polámala cestou a ztrnula pak v nmém civní

v tupém kymácení hlav a dlouhém oddechu

slizkých chípí, naplnila jí oi velikým dtským
strachem proletá.

Vydšený starý' vl, tísnn nkolika jinými

hnal se slep hlavou ku pedu vztýenou po

nejbližším hbetu, aby mkce o nj zatkl slin-

tavou svou bradu na lalochaté šíji. Podobal se

velikému, ztloustlému starci, který léta už jen se

procházel drobnými krky a náhle popadnut

strachem, chce utíkati a hrozí svalití se na ržové
dít. Rozložitý roh jen jen se nezaklesl o prsa

holiny. Stará paní pod okny vzkikla nco,
nehýbajíc se s místa a rozilen držíc sevené

pst ve vzduchu nad obma boky. Vl pirazil

bedra holice k zadku kamaráda a tíhnul chí-

pmi po jeho hbet, dlouze ssaje jeho výpar

a hled stranou zkrvavenýma oima. Tváí dv-
ete trhl se výraz dtsky plativý. ezníkova hl

teskala o umáky melancholicky sklonné, veliké,

truchlé oi mhouily se pod ranami, slintavé

brady zvedaly se se hbet a zadk, chumá se

zakolísal, etzy napínaly se od hlavy k hlav
a kolem holice se uvolovalo.

Když boky její ješt seveny byly dvma
plecemi, muž náhle odhodil hl. Byl jako omámen
páchnoucím dotykem velkých tl a hltavým

vdychem, jímž rozvíraly se široce nozdry vol
na hbetech soudruh. Byl vzbouen ve svém

divošství tísní mladých bok lehkomyslné holice

mezi plecemi dvou tupých, ztlustlých zvíecích

tl a dráždn bezmocným, plativým výrazem

dtských líek, výrazem, kterým zvedl se mu
náhle k hlav opojný, dusný opar vzpomínky

jeho surových pohlavních triumf. Vzepel se

stehny mezi obma voly a vztáhl bled a udýchán

velké, zachvívající se ruce po její kylích.

To nebyl pouhý hrubý žert. Divoká chtivost

svítila mu v oích a zapomnl docela na pustý

vtip, kterým jindy v podobných situacích pro-

jevoval kavalírsky svj povýšený, nabažen}> klid.

Byla to tvá vážná až k vražd.

Jak se setkaly pohledy obou lidí, hrozný

strach projevil se na tvái holice, strach, proti

nmuž dívjší její úzkost byla nevinnou hrou.

Vzkikla dlouze a drsn. Nco kmitlo jí v oích

jako v pohledu dítte, které již zase týrají. Již

zase je tu takový 'vousá, který ji seve, až

ztrácí dech —

.

Jak ji srazil k sob, už jenom polohlasný,

drsný oddech dral se jí z prsou, paže a víka
klesaly jí bezvládn. Tak hrozn nmé to bylo —

.

»No, no, slyšíte !« vzkikla stará paní pod

okny, s obma pstmi už zase klidn vetknutými

o boky.

Pustil ji. Oba tásli se jako listy. Ona jevila

v tvái mdlý pokus, skrýti hanbu a zmatek vý-

razem ulinictví, v nmž patrn vidla pimenou
sob prozatím formu pemožení života. Potácela se.

Muž odplivl, i zaslintal spíše, polo ješt bez

dechu a náhle brunátn ve zbledlé tvái, jak

shýbal se lhostejným, pomalým posudkem pro hl.

Stará paní pod okny živji pesunovala bez

zub elisti, jako v njaké vzpomínce bodlivé.
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Bohatýr.

il na severu král,

rád pil a rád se smál

a každému, kdo k nmu pišel,

a jehož prosby, náek slyšel,

vše z plné duše dal.

Král pil jen a se smál,

a synu moe dal.

Syn druhý pišel pak,

stál ped ním jako mrak

Dej hory mi a lesy, plán,

chci lovit jeleny a lan,

mým budiž sob i pták.

Král pil a jen se smál, Král pil a jen se smál,

a synu hory dal. poklady synu dal,

Tak rozdal vše ten král,

a dál pil a se smál.

Tu pišla chudá dívka z lidu,

zjev její celý jevil bídu

a hoký, hoký žal

!

Co chceš? se tázal král —
Tvé srdce

!

— On je dal.

Jen usmál se, íš k nebi zvd,

co bohatýru celý svt,

on vdl, kam jen kolem hled,

že on je pravý král

!

Syn tetí pišel též

:

Pec není, ote, lež,

máš poklady vždy v zem hloubi,

kde s rubínem se perla snoubí,

jest plna prý jich vž.

I pišel první syn.

Byl otce svého stín,

a hrd pravil : Dej mi moe,
kam dojede te po prostoe

s vším, co má jeho klín

Slovo.

TTak padne slovo jen

ve nestežené chvíli,

a štstí vše jest sen,

jest víno, jež jsme píli.

Jak z tenkých pavuin

je všecko blaho stkáno,

ptaího kídla stín,

a vše jest rozerváno.

A dopito je te,

jen hokne na rtu posud

;

pro nikde odpov?
Bez milosti je Osud.

Jen muška zavadí

o ve svém letu plachém

a již má po mládí

a již se chvje strachem.

Jen slovo potlait —
kde jste ó dnové krásní ?

My mohli dlouho být

bez toho slova šastni!
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Elegie.

Hluboce v duši mi táhne cos jako hlaholy zvonu,

slavnostní nálada vlá z ton tch písní mi vstíc.

Jásati chtl jsem »Evoe!« zrovna jak v mladosti dobách,

bíle prostel jsem stl, poháry postavil na.

Staré víno, paprsk v nmž ohn Hélia dímal,

tíštilo granáty své o íše zlatistý kraj.

Rže, žhavé rže mezi poháry kolem

v závrati radosti své po stole rozházel jsem.

Nevím, jak se mezi n dostaly stíbrné astry,

jesen mrazivý dech pojednou vstíc mi z nich vál.

Duma náhle povstala jakás, podivná, cizí.

usedla v myšlenek sted Banquv jak píšerný duch.

Rázem utichly v duši mé slavné hlaholy zvon,

sotva ret íše se dotk, zhoknulo víno v ní již.

A jen smutek, smutek, hluboký, bezmrný smutek

hlubinou duše jak mrak nad spícím jezerem táh.

Po všem, tedy po všem ! Mladosti pukla již radost,

uvadly rže vše kol, laury vše požaty jsou.

Po všem, tedy po všem ! Nelze se radovat, tšit,

nadarmo ptáš se jen »pro?* Odpov nezní ti v sluch.

Po všem, tedy po všem ! Zavena okna i dvee,

únava, stáí a trud, píšerní hosté jsou zde.

Sedí v kruhu, vyhaslým zrakem ve tvá mi civí,

mlí a nehnou se dál, únava, stáí a trud.

Venku vichr naíká, poslední tramway v nm cinká,

spáti, ó spáti, ó spát, posledním lékem tu jest.

Spáti, ó spáti! — Takto jen unikneš píšerným hostm,

bda však po ránu zas sklenný jich vítá t zor.

JAROSLAV VRCHLICKÁ.

TROCI. — NAPSAL KAREL
MASEK. (PRVNÍ POKRAOVÁNÍ.)

Asi jeden den domnívala se Božka, že

zvítzila; pak nabyla holé jistot}", že stala se

snadnou koistí. Ale bránila se tomu domnní
ze všech sil onch cit, kterými provázela bytost

Karlovu.

Trvalou touhou po muži stala se citlivou;

seznala potom Karla a domnívajíc se o sob,

že duševním životem pevyšuje ženy svého okolí,

mla za to, že ona jediná hodí se ke Karlovi,

jenž zdál se jí rovnž podivn osamlým v ma-

lém život. Vypstovala v sob umle lásku

k nmu — a byla pak pemožena. Vzdala se

snadno, ihned, bez boje, tak že vítzství nad ní

nemohlo uspokojiti ani jeho samolibost, a pak -

vždy on jí ani nechtl, vnutila se mu.

A potom ona teprve poznala, že ve své

touze a opuštnosti pilnula k nmu citem až

šíleným.

Jako on mohl jej pochopit?

Celý jeho život byl plný takových úspchu,

surové síle jeho mužství pokoila se každá žena,

nenauil se nikdy toužit, neznal muk neukojené

vášn — a vzpomínek ml tolik, že jej netšilo

jimi se probírat. Nkdo trhá kvty lásky ze zá-

lib}" — jiný sráží je pi procházce hlkou, pro-

tože náhodou vykvetly u jeho cesty a tak inil

Karel. — Nieho si nepál a po niem se mu
nestýskalo — v tom stavu živ byl vždy adu
dní a jsa jím utýrán vzchopil se pak ze vzdoru,

probudil v duši trochu ruchu a hledal zmnu.

V takové dny jedin bývala Božka šastnou,

nebo pak se jí zdávalo, že je nutnou jeho ži-

votu a že on jí alespo trochu náleží. —
Ostatní její dny pesyceny byly neklidem.

Probouzela se se vzpomínkou na nj a vzpo-

mínka ta bhem dne vzrostla v touhu ; hodiny

ubíhaly pomaleji a pomaleji a jí zmocovalo se

strašlivé chvní, báze, že ho neuvidí, že bude

oloupena o tu chvíli, kdy jí páno jej vidti,

poslouchati jeho hlas, opírati se o jeho rám -
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a pokorn ekati, bucle-Ji on tak vlídným a po-

líbí i obejme ji . . .

Denn si umiovala : Dnes, dnes konen mu
eknu, jak strašliv jej miluju a jak strašliv

trpím . . . Dnes vynutím z nho piznání, cho-

vá-li pro mne pece trochu citu . . .

Ale když dostavil se veer a Karel pišel,

když poali mluviti o všedních píbzích dne,

klesla její odvaha a zmizely úmysly. Byla bez-

brannou. Zbývalo jen pokorné mlení, bez vý-

itek —- nemla k nim práva; sama se mu
vnutila a bála se, že by ji proto odpudil, že

již tak je mu svojí láskou obtížná. Báze ped
smšností stavla hráze jejímu chování — a tak

šla za ním jen s neskonalou lítostí, která stejn

trpkým, tísnivým pocitem svírala její nitro jako

láska. Ten fysický pocit v prsou byl stejný

v bolesti i ve štstí.

* *
*

Lítost, nesmírná lítost naplovala všecky její

dny. Nebyla to závist, co citila, bavil-li se v ji-

ném kruhu nebo zajímala-li jej e, která nedo-

vedla zaujmouti také ji — závist je nepející

a ona chtla jeho štstí. Nebyla to také žár-

livost — vždy s tou smísen je hnv a ona

hnvati se nedovedla, dovedla pouze býti ne-

šastnou a byla jí stále, jakmile byla od nho
vzdálena, jakmile se domnívala, že baví se jinde;

i tehdy když vypravoval jí o tom, co pes den

i minulého veera konal a vidla, že dovedl

býti spokojen bez ní. A nejenom lidé vzbuzo-

valy v ní tuto žárlivost bez hnvu, ale i mrtvé

pedmty — kniha, obrazy, krajina, konen
i cigáretta — které jej tšily a kterých mohl

užíváti bez ní.

Podmaovala ji veliká Eska, které nedovedla

se vymknouti, tebas poznávala, že pece jen

Karlovi není niím, že celé ady dn je mu
lhostejnou; tebas vdla, že svým vnitním utr-

pením povznesla duši svou nad duši jeho, pe-

sycenou a umdlenou, že ona by skuten za-

sluhovala odmny za svou oddanost. Byla k nmu
pikována velikou smyslnou láskou a ta nesla

sebou vlastnost inící ji tak nešastnou: velko-

lepé sobectví. Chtla mu otroit zpsobem nej-

poníženjším, cítila v sob odvahu, páchati k vli

nmu zloiny — ale chtla, aby tak nesml
pro nj initi nikdo jiný, aby sama mu byla

vším.

A pece jednoho nepála si nikdy, snad na

to ani nevzpomnla: nikdy nepála si býti jeho

ženou. Vidla by jej pak spoutaného, ne tak

silného, jakým nyní se jí zdál, a jist by pe-
stala jej milovat.

* *
*

Brzy pestaly procházky v pírod. Chladné

veery nepály lásce.

Božka zdráhala se navštvovati Karla v jeho

bytu ale dovedla to provésti tak, že se zdálo,

jakoby její matka ani netušila, že on celé veery
tráví sám s Božkou v malém pokojíku této.

Tam ekávala jej denn s touhou vždy vtší,

rozilena oekáváním, rozlítostnna, opozdil-li se

o chvíli a uchvácena divou radostí, když pece

pišel. Pak vrhala se mu na prsa v divokých

záchvatech, v zuivé lásce zatínajíc zuby své

do jeho silného krku. —
Tam pronásledovala jej vzpomínkami, když

pijíti nemohl a zasypávala výitkami lidi, v jichž

spolenosti veer trávil.

Když nepicházel, upadala v malomocné zou-

falství. —
Nešel. Minuty míjely a její netrplivost rostla

bez hrází. Pece se nezmínil o tom, že by byl

poután jinam. Pro na ni zapomnl? Chvíli pod-

dávala se odíkavé resignaci, bojíc se — a jak-

koli — jednati, aby svým chováním jej neod-

pudila. Pak se rozhodla, že jej vyhledá.

Míž na pavlai, uzavírající byt Božiných

rodi, byla zavena na klí.

Proto ! Proto on nemohl na chodbu, proto

nemohl zaklepat na dvée jejího pokojíku —
nemohl pec zvoncem burcovat kohokoli a s hn-
vem jist odešel, že snad její neopatrností bylo

zavinno neobvyklé zamknutí míže . . .

Za chvíli klepala na okno jeho bytu. Neo-

zýval se nikdo — ale uvnit bylo svtlo za zá-

slonami, slabé, blikavé svtlo. Klepala znova —
opt nadarmo. Zabušila — svtlo shaslo . . .

Na žebrati u okna —
-

její láska oteve si

pímou cestu. Dm byl pístupný, v prjezd
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nikoho — a ode dveí, kde blá se tabulka

s jeho jmenem, zahnati se nedá, kdyby tam mla
kleeti do rána.

Cekala chvíli, až skulinou pode dvemi vi-

dla opt kmitnouti se svtlo. Zaklepala opt
a slabým hlasem poprosila o pístup.

Konen — konen zarachotil klí; vrhla

se do pootevených dveí a stála v tvái v tvá

žen. Karla tu nebylo, jen ona, »ta druhá«,

Kristina.

* *
*

»Co tu chcete ?« zdšen vykikla Božka,

kterou již zalomcovala první pedzvst’ keovi-

tého pláe. »Kdo jste — kde je Karel . . .«

»Pijela jsem jen tak, musela jsem jej zase

vidt« pokorn, nepekvapena a neuražena od-

povídala Kristina. Trochu se usmívala; hoce,

ale pec.

»Ale on není doma,« dodala pak zcela vše-

dním tonem, »musel do kasina, mezi ostatní.

«

»Musím ho mít, chci ho vidt, chci, aby byl

u mne,« dala se Božka do dtského pláe a utí-

kala — utíkala domu a tam v kei se svíjejíc

matce u nohou kiela: »Chci ho mít, chci, aby

byl u mne. —

«

A plakala, plakala usedav, nesmírn. Otec

ni matka nevdli si rady. On ji tedy tšil,

kísil a matka šla pro nj do úednického ka-

sina.

Byla tam toho dne njaká zábava. Karel tam

v poslední chvíli šel, Božce toho neohlásiv. Když

pak jej Božina matka dala vyvolat a vše mu
ekla, pedpokládal, že Božka bouí snad žárli-

vostí, domnívajíc se, že k vli návratu »té druhé«

ji opustil.

Dal se k ní tedy pivésti matkou — a její

první slovo bylo »Odpus »

Štstí, že se vrátil, zapudilo vše

;

nežárlila,

vila, že k ní šel — aniž on o tom ji ujišoval —
a jen prosila za odpuštní, že míž na pavlai

byla — její neopatrností zamena . . .

Byla zas poddajná, otrocká, ustupující, žebra-

jící. Nikde nenalézal síly, která by jej pemohla.

* *
*

Za krátko potom poruil jí, aby odjela.

eí po mst b}do ovšem již dávno dost, ale

když ekla mu, že smíchu a eí bude nyní ješt

víc, zamrail se a ekl: »Zítra jedeš do Prahy.

«

Ledová hrza trhala jí v prsou, když chystala

v tupém spchu své vci. Veer odvedl ji z do-

mova na kvap, ani skoro se nelouila s matkou.

Bylo už temno, když ji odvádl, klidný veerní

život nádražní zvtšoval její horeku.

Oba byli tiši; nebylo ani o em mluvit —
vše bylo jasno.

»Je konec, « myslila ona. »Nyní se mne zbaví,

tak to bývá.«

A jemu vadilo pouze to pekonávání souvi-

sících starostí. Zkamenl již také v malomstském
klidu, zlenošil. A trochu nevolno mu bylo

;

pekáželo mu rozilení té ženy, hoící touhou

ješt keovit se k nmu pimknouti a pece
bojící se pohnvati jej dotrností své lásky.

Božka zapadala již jen v tupé pozorování

okolí. Dkladn spoítala nádražní svtla, be-

dliv stopovala kyvy luceren, dávajících znamení,

chytala se veškerou pozorností zvuku elek-

trických signál, jen aby nemyslila na sebe, na

nezrozené dít, na osud, který je rozluoval a na

to, co pokoovalo ji nejvíc: že pijala od nho
peníze. Pijala je, nebo byla v nouzi a byla jako

jeho ženou.

Když vlak již pijíždl, pece chtla promluvit.

Trhlo jí jakési odhodlání, ze všedních vcí, jimiž

se zabírala, zoufale peskoila k tomu, eho se

bála nejvíc.

»Karle — musím t prosit — zhešila jsem —
pro Boha . . .«

»Ale nech te hloupostí, « odbyl ji zkrátka,

tušíc optný projev její bezmezné oddanosti.

A tu ovšem nastal okamžik, který oekával,

a který jej nejvíce popudil k hnvu: okamžik

pláe, strašlivého pláe.

Naložil ji do vozu jak zboží, a tam schou-

lena v kout stkala usedav vzpírajíc se, zakrýti

si oi šátkem, a upírajíc ervený, opuchlý zrak

jen na nj, jen na nj, aby dlouho, dlouho užila

drahou jeho tvá.

A když se vlak rozjel, byli oba rádi, že mají

tu tžkou chvíli za sebou. Zbývalo chystati nový

spsob života.
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V Praze bydlela u chudých lidí, v pízemním

bytu tiché ulice. Dny ubíhaly lín a pece rychle.

Více zahálela, než pracovala. Neinn sedávala

u okna hledíc bez myšlenky v prázdnou ulici

a snila jen o všem co zašlo, o svém híchu,

o své lásce a rozlouení a nedovedla si vymy-

sliti, co asi pijde, jak bude dále.

Vytvoila si vždy jen píjemné sny, jimiž bo-

ila starosti skutenosti.

asto mla nouzi. Práce, jež by ji živila ne-

mla a neumla; penz z domova nechtla.

Psala, že jí posýlá on. Ale on posýlal jen asem,
vždy sama jej ujišovala, že má dost — a pro-

dávala i zastavovala co mohla.

Nkdy zalomcovala jí nepekonatelná touha,

vidti Karla. Pemahala se a plakala. Lidé,

u kterých bydlila, tšili ji, neznajíce její smutek

a pedpokládajíce, že ji tísní jen jediná starost.

A ona se tím pece netajila, že více ji trýzní

její láska než její hích.

Když kvapem blížil se stav, který ml na

delší as naprosto nemožným uiniti jí návrat

k nmu, odhodlala se ve chvíli prudké touhy

uchýliti se ke Karlovi aspo na chvíli. Byla —
sama nevdla pro — pesvdena o jeho vzpo-

mínce ale v tu chvílu vznikla v ní myšlenka, že

u nho je snad ta druhá, že ta je mu vším tím,

ím na krátký as smla mu býti ona —
Pijela tedy.

Pišla z nádraží v temnu veera k nmu,
s jistotou, že jej zastihne — a neklamala se.

Pijal ji dosti vlídn, ztrávili veer v jeho pokoji

v milém, všedním hovoru, skoro veselém, o té

druhé nezmínili se ani slovem
;

cítila, že je

klid v jeho nitru, a že zvykl na vzdálenost té

druhé —• nepoznávajíc, že zvykl i na nepítom
nost její.

K matce nešla, nechtla ani, jen tak se toho

dotkla v ei, a byla ráda, když zákazem sou-

hlasil s její tajným páním.

Nikdo nezvdl, že byla u nho. Z rána od-

jela mnohem klidnjší než poprvé a šastna po-

kojnými chvílemi pedcházejícími nevzpomnla,
jak beziitšný, smutný je její stav teprve nyní.

* *
*

Vrátila se zase na svou židli u okna, kam
s veerem padala zá uliní lucerny, pi níž

v temnu pokoje snila.

Ale nastaly dnové smutnjší, dnové horeky.

Byla slabá, pemohl ji život, touhy, vášn, sta-

rosti, bída.

Psala mu na posteli, tužkou, velkými písme-

nami na velkém archu papíru.

»Jsem njak nemocna, miláku — snad ta

cesta . . . Ale nebudeš mít starostí k vli mn,
vi? Já jsem zcela klidná, zcela jinak myslím

než díve — jen jedno Ti ješt nedovedu íci.

Mám hích, ale miluji T píliš, než abych ekla

Ti jaký. Víš, že jsem vinnice — to Ti nevadí;

ale nevíš jak jsem zhešila a nezavrhneš mne.

Ale o em to píši . . . Miluji T a stýská se

mi — to je vše, co jsem Ti chtla napsat a vše

co dlám, vše je jenom z lásky k Tob, v mi

to. Uzdravím se brzo; mám jen trochu horeku.

Ti lidé zde jsou hodní, dobe mne ošetují. Ne-

mohl bys mne ješt navštívit? Je dlouho ješt

do té doby, kdy se stav mj zmní . . . asto
si te vzpomínám na to, jak jsem sem poprvé

odjíždla, na tu noc na nádraží. Zdá se mi

JAR. ŠP1LLAR. MELANCHOLIE.
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o tom skoro každou noc, slyším to vné zvo-

nní, vidím to kývání luceren . . . Ani nevím

byla-li jsem tenkrát nešastna anebo bylo-li mi

pece jen lépe než te. Peníze mi ntposýlej,

mám dost, nic te nepotebuji, až snad potom —

Nevíš co dlají u nás doma? Ale nestýská se

mi po nich, po nikom, jsem ráda, že jsem pry
z toho našeho msta, nemla jsem tam nikdy

nikoho ráda jen Tebe a jenom po Tob se mi

stýská, mj Karlíku . . .« (Píšt dále.)

v

Cl NEJSEM CYNIKEM . . . ?

V požárech léta jsem spálit šel své smutky a své tísn —
života víno jsem piti chtl na adrech Pírody matky —
a šílené výkiky touhy jsem zmnit chtl v úsmvu písn —
Od píšerné propasti zoufaství jsem divoce utíkal zpátky,

zdšen prchal jsem z království Smrti, kam zbloudil jsem sveden —

Tu vyšla’s mi v ústrety, Ty, mezi ženami jež jsi mi požehnaná,

mne vzala’s za ruku a vedla mne útuln v života Eden.

Pak již jsem nevdl o bolestech a v nitru plála mi jen rozkoš nepoznaná.

Na oltá duše Tvé jsem položil všechno, svou váše a své mládí.

V kvtech jsme hýili bílých a rudých, písniky zpívali naivní a hloupé,

dívali v oi se bez slova, opilí teplem, jež k objetím svádí,

a cudn se smáli v tch hodinách istého štstí — — —

A je to pec jenom tak hloupé,

tak blouzniv mluvit o lásce tak krátké a všední, tak mlké a snivé,

když je již po všem a když t tak výhodn matka a teta te vdává —

i jsou pec pravdou ta vzpomínek muka a nocí zoufalých výkiky divé,

i nejsem cynikem, a Tys mi vyrvána a žhavou horekou mi puká tžká hlava . . . ?

MILAN FUÍK.

Z
TRACENÝ RAJ.— NAPSAL JARO-

SLAV HILBERT. (PRVNÍ POKRAOVÁNÍ.)

V nesnesitelném rozilení nalézám se

dnes již od tetí hodiny. Mé nervy jsou roze-

hrány jako sítí na tních a s touhou ekají již

propuknutí boue, již píliš brzy vyvtily za

obzorem. Konen se zjevuje: tžce nabité mraky

rozlézají se po obloze, vzduch tuhne a dsivá

mod objevuje se ve stínech. Nebe tají zlobn

dech, díky, myslím si, už propukne v ke, a sta-

vím se k oknu. Živé duše není na návsi a ticho

je, že bys let motýla slyšel; okamžik však jen

a ozývají se kroky a známý hlas doléhá. Paní

Nollová* se svým prvodem spšn blíží se

mému oknu. Kloním se a pozdravuji . . . zpt

padne kývnutí a pohled . . . a již jako taskavina

vybuchá v mé hrudi starý pekelný smích a trhá

ji a ádí v ní s celou zuivostí odpoutané síly.

Odpor je marný, poddávám se také cele, vždy

* K oznaení ženské postavy v novele pijal jsem ná-

hodou jméno, které je známo a váženo v našem svt. Abych

dokázal, že stalo se tak bez každé zlé tendence a uklidnil

mysle, zamuji je jiným, jemu zvukov podobným, j. H.
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ulehne. Ovšem, že ulehl, a já spšn vracím se

k oknu — ach, k emu toho více, když pece

urit cítím, že s ním leží nyní ve mn i ona

v troskách.

Boue zatím se provalila. První modravý dech

zašlehl mou síkou, hrom zarachotil a okna za-

inela. Na znak vrhám se na postel a zavírám

oi. Okamžité ochabnutí se mne zmocuje, jež

ale brzy mní se v úlevu a z té opt již klíí ja-

kási radost’, radost’ nad nevím-ím, snad nad tím

hromem, jenž zatím rozkácel se po celém kraji.

Pod jeho ostrými ranami otásá se zem, skla

oken úzkostliv inejí do burácení a liják tleská

k umíravému hukotu v dáli ó díky, vzteklé

mraky, díky za sebezapomm hází vám z dou-

pte lidský tvor, jehož mysl vtrhá do samého

stedu vaší bitvy a spíjí se a ztrácí v jejím mo-

hutném evu — — — — — — — — — —

.

* *
*-

Ne snad istá poteba vícího, ale také ne

jenom zvdavost vedla mne dnes do kostela.

Touha po onom studen vznešeném dojmu, jak

uvízl mi v pamti z dtských let, ozvala se ráno

ve mn a mysl chopila se památky té a zveli-

ila si její význam dle mítka svého utrpení.

Je nedle, na štstí, a tedy bez prodlení vydal

jsem se ku klášteru sousedního msteka. V žáru

dychtní bylo mi chvílemi, že již cítím, jak my-

stická rosa útchy padá do mého bolestí spále-

leného nitra a ochlazuje je a tiší . . . když vždy

znovu vyrušila mne skutenost’ svým hluném let-

ního dne. Píroda kiela dnes barvami jsouc cele

zmokena po verejším dešti, jehož stopy slunce

zdálo se pímo náruživ vyhlazovat. Zem se

leskla, nebe prohýhalo modí, ptáci vtírav cvrli-

kali, a to vše strhávalo na celé chvíle moji po-

zornost a rozmetalo konejšivou suggesci chrá-

mové nálady.

Konen však pece docházím kostela. Stlu-

mená hudba varhan, jež zní z jeho nitra, vzbuzuje

ve mn neobyejné rozilení a mohutné prelí,

na nž vrhám rychlý pohled, nalézaje se již

skoro zcela pod ním, zdá se mi vyzaovati ja-

kési svtlo, které mne osluje — — ó Pane,

dej piblížiti se nejnehodnjšímu ze syn Tvých

stup trnu Tvého a skytni paprsek ze záe
Své velebnosti jeho toužící duši

!

Vesnití lidé z masa a koženek obráceni ku
lovku v kroji, který pešlapuje a kloní se ped
velkým kusem nábytku, sloupy z kamene, zdi

omítnuté a na nich malby, štukové i devné
sochy a pímo pede mnou skí s ohyzdn
odným manekýnem — realita realita .

Varhany ustaly, pronikavé zvonní se rozlehlo,

lidé padají na kolena, sklánjí hlavy, — a já se

dívám již jen na jednotlivé pedmty se zvda-
vostí návštvníka výmavy, tu s odporem, tu

s ironickým úsmvem, tu se zalíbením
;
klenba

je zajímavá, nkolik obraz skuten cenných,

kazatelna pravé chef-oeuvre barroku, le . . .

mohl bych již jít.

A opt pod oblohou, zmocuje se mne náhle

lítostivý vztek proti tomu tam, který mne ne-

pijal, proti tm symbolm, které mluvily ke

mn svou hmotou, proti tomu nezbloudilému

zdraví, které vytlailo touhu, eh, což vím proti

komu a emu vzbouila se má trpkost'. Nu dobe !

Stežte si své brány! Nemám zapotebí podpory,

já, duch, který byl, který je a který —

?

Trpce sladký dík házím osudu, když zím
paní Nohovou vycházeti z chrámu. »Zájem, za-

chytni se na nm,« napadá mne
;

»trochu sá-

delný,« dokládám a hlavou šlehne mi vzpomínka

mé pílišné dvrnosti k této dám a cítím za-

hryznutí vzteku v nitru.

Kloním se k pozdravu; co tu dlám, ptá se.

»Byl jsem ve špatné nálad a šel jsem se

podívat na oveky. lovku psobí teplo v duši

vidt asem hloupost milostpaní, které nebesa

žehnají, tu pravou, bodrou hloupost' s velkýma

oima dvry — — .«

Ani brvou nepohnula k souhlasu smíchu,

v který jsem propukl. Obrátila se k Anice, jíž

práv služka zvedla do nárue a upravovala

jí šat.

»A mimo to vyhnala mne z domu vzpomínka

události, « pokrauji, » která je blízka našemu

poslednímu rozhovoru a proto bjmh — dovolila-li

byste? Dkuji. Hned jsem hotov, nebo událost’ je

krátká, jako sama naše známost byla jen kra-

tiká. Setkal jsem se s oním lovkem v loni

na honu kdesi. Z té tlupy zdravých nimrod



85 VOLNÉ SMRY 86

upoutal hned mou pozornost' svým bdným zje-

vem a vdl jsem také okamžit, že není z tch

jež pebytek sil žene do sportu. Tonoucí, chytá

se stébla života, pomyslil jsem si a pimkl se

k nmu. Rozhovoil se o své Athe, která po

jeho zdání byla pravým geniem z rodu pointr,

a není možno si pedstaviti vroucnjší nžnosý
než jaká projevovala se v každém jeho slov

o ní. lovk musí nkoho milovat, napadlo mne
tenkrát jako vás onehdy, ale . . . nenudím vás

milostpaní ?«

»Naprosto ne,« odvtila lhostejn.

»Ptal jsem se ho: ,Dal byste Athu zaženu? 1 —

Promite je brutální, co na to ekl: ,Ne
;
je mi

práv proto dražší, že nežádá a nemluví. 1 —
Byl churav, ovšem

;
jeho strhané oi prozrazo-

valy tu hlubokou trpkost' pemožených a ve mn
vzbouzely soucit s ním . . . ano, ano, lovk ne-

zape asem kesana v sob! Le byl jsem tak

taktní, že jsem mu neprozradil mé ušlechtilé

city, ani když jsme se odtrhli od ostatních a vy-

dali se sami k tním na kachny. Bylo již k veeru
a ti vytáhly. Výborný stelec srazil jednu z nich.

Padla patnáct krok od behu na klidnou hla,

po níž plazilo se sotva nkolik listu vodních

lilií. Atha vrhla se za ní, chapla ji a obrací se

zpt . . . ale zachytivši nohama o stonky rostlin,

zaplétá se v zápasu s nimi stále víc a více, až

se již noí a tone. Zahvízdl ješt, pak odhodil

zbra a rozbhl se do vody. Ds mne sevel

!

Vidím, že baina je mlká ku plavb lovka
a hluboké bahno osudno k chzi — »Blázne!«

kiím na: »Co to tropíte, blázne !!« — a zve-

dám pušku k líci, abych mu sestelil cíl ... ale

než protrhl jsem rudou mlhu v zraku, byl již

povrch vody zase hladký jako zrcadlo.

«

Paní Nollová, a z poátku odmítavá, je nyní

hluboce dojata tragickým koncem; její hlas se

chvje, jakoby byl prošel slzami.

»Utonul ?«

»Ano.«

»Vru, lovk by v svt mnohému ani ne-

vil, kdyby ho skutenost’ nepesvdila.

«

Ticho.

»To jest,« pravím pak, »lovk dovede vit
i nedosvdenému, dokud se spokojí s illusý

milostpaní. Zle je ovšem, rozmete-li mu tuto

nkdo. Tak ku píkladu vy jste dojata mou
historkou, protože víte v její pravdivost, ale

jak bude, eknu-li vám, že jsem si ji vymyslil ?

Ano, vymyslil jsem si ji. Ve vás se zvedá nyní

bolestná zlost’ — promite, ale pece jen zlost,

že byla jste oklamána. Ta však asem pejde

a budete lhostejná k vci. Pak ale zase nkdy
po dlouhé dob vzpomenete na ni a tu dáte se

již na chvilku unésti klamem, na chvilinku . . .

ovšem nikdy více na trvale, nebo vy víte, že

se klamete. A tak to je se všemi a se sebe

krásnjšími illusemi, jež zavsil vám kdosi na

nos a pozdji je ztrhal, tak stává se nesmrtelnost’

pohádkou a Bh pochybným králem v ní, a bda,
potebuj e-li lovk opt toho krále a má-li po-

hádka býti pdou putujícímu k hrobu !«

Dáma a žena zápasily v ní okamžik spolu,

pak podala mi ruku a omlouvala se, že prý —

.

Porouel jsem se, stoil ku stráni, a obrátiv se

tu náhodou, zahlédl jsem ješt v dálce rudý

sluník, pohybující se v rýze mezi dvma obil-

nými poli. »Je to nezbytno," myslím si, »nebo
soucit je choulostivé koení, jež lehko znií mráz.

Ostatn ale pravdou je také, že není vždy

a každému slastno léiti se jeho nasládlým od-

varem."

* *
*

Jako erv v plodu sedím v mém nitru a hryžu —
hryžu — —

. Zamstnání celkem nudné, kdyby

nebylo smíchu, tak ale, sláva satanu, je tu dosti

bídy pro humor a dosti humoru k bíd. — Oh,

brachu, jaký cíl sledoval jsem, zavsiv se té

hodné paní na krk a pláe jí svj smutek z masa?

Co jsem ekal? Jakou pomoc?

Já svil žen svoje trudy,

ta mlela a plakala —

v básni ovšem, ale dáma na eském venkov
zadívá se do dáli, jakoby vné z ní chtla

vj^ssát, nadzvedne hru, aby se zdálo, že z nej-

spodnjších hlubin trhá slova pro to a když

pósa pipravena zašveholí s líbeznou rozšafností

svou zdravou moudrost' — — brávo, brávo,

milostpaní! Vaše pravda není ani o msíc mladší

než Ural, kloním se jí také hluboce pro její

zásluhu o trvání radosti v svt, ba souhlasím

s ní skoro až na malinkou odchylku jen: že to,
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co musíme milovat, ne-

mže býti z života a ono,

co zbývá, že zase milo-

vat nemžeme. — Nepí-

jemný rub, zajisté a nemá
modré oblohy nad sebou,

ptáat ve vzduchu a na

zemi kvt jako šastný

líc; v šikmé ploše táhne

se dol, kamsi dol do

tmy, která houstne a

houstne. Dva žlut sví-

tící body trí v ní . . .

k asu! . . . dv oi jsou

to, jež se šklebí z chlu-

paté tváe jakési mátohy

erné ve tm
;

až u ní

jsem, když v tom plácne

si do dlaní, kloní se pi-

tvorn a skípe:

»Je libo malý šnupe-

ek illusí — ?«

* *
*

Lehám s dostateným množstvím piva v sob
vykouím poslední papirosu a jsem hotov dou-

fati, že vše je pipraveno k dobrému spánku.

Ta drzá horeka, jež za dne hrála po nervech,

ulehá te. Budeš snad spát, pravím si a choulím

hlavu co nejpohodlnji do podušky a mysl nu-

tím ani nešpetnout pod tou mkkou plachtou

tmy, jíž noc hodila na nás. Ticho, ticho . . .

a brzy pijde spánek; první kotoue již se blíží,

rozvalují se a plní prostor díky Bohu však,

pda je dosud pevná a za pažení možno se

držeti. Z hlubin to vrzá a duní. lehký vítr vane

do ela a ti chudí lidé pi všem tom spí tak

pokojn na svých pytlech. Jediný z nich netuší,

že musím skoniti — nejvýš ty dv postavy na

mstku. Eh, tm jsem snílek, jenž vyšel si v noci

na pí, aby s rozkoší díval se na ostrou hru,

jíž lo proezává se ernými vlnami. A snad

i tím pronikavým zápachem mazu kochat se

pišel —• — ano, ano, svt má podivná vna-

didla, jimiž láká nás z chvíle do chvíle pro

radost' veškerenstva! Nu ale teba již skoniti. Není

v minulosti, co by stálo za další oplakávání

a není víry v píští. Prázdno pede mnou, bez-

útšno kolem mne a tak úzko ve mn . . . dvacet,

ticet hanebných let proekat ješt? Malé za-

škrcení od mkkých vln a je volna — . Co s ním?

Mjme odvahu si íci, že je lhostejno, kde skoní
a zdali ervm zem i ervm vody bude

chuchvalem chutného hlenu. Moe zalehne je

svým tžkým tlem a je pro vždy ztraceno po-

vrchu. Ona však — Bože, co bude s ní? Kam
ona se odebée ? Uzí ješt svt? Potrvá? S v-
domím svého bytí potrvá dále? i bude konec,

konec všemu a jen ješt hmota tu njakou dobu

zstane stále hnusnjší v postupujícím zniení

ven! na vzduch ven! — —- — než srdce roz-

mete hru do trosek ! Vydšen tlue do ní —
než se zalknu! — — než se zalknu! —

•

a okno se vzpírá — — — -— konen! Velké

stín}^ kamsi se hrnou, krouží se a matou, ale

již mírní let, domky usedají, stromy tuhnou za

nimi a známá náves leží nyní pede mnou za-

topena svitem letní noci.

V takových ulétají, povídávala. Opouštjí tla

v spánku a rozlétnou se jako lehounké stíny do

stíbrné záe msíce. Svují si vci, pro nž
lidský' jazyk nemá vných slov a jejích objetí

jsou istší dotyku dvou oblak. Když ráno

pijde, sled tch besed tpytí se rosou na li-

stech . .
.
povídávala. » Jsi tu ? V kterém mo-

dravém stínu se tajíš? Helo — ! Mé srdce se

tese úzkostí jako v dlani pták, hlava kácí se na

podstnek okna a žhne, tak žhne . . . ó pij,

schyl ruku na její skrán a šeptej mi slova nžné
útchy — — ekám t — sestro — —

*
*

*

Pjdu k nmu. A pro bych nešel? Jizlivému

pedsudku pravím, že je mi pedevším dobrým
lovkem, a pak teprve knzem. Zjevil se na

mé cest, kdy opuštnost hrozila urdousiti srdce

uprosted té netené pírody, jíž jsem patrn již

pestal býti zábavným. Projdi svým peklem . . .

a odvrací se; je cize mezi námi, jdu tedy . . .

a erný stín taní mi v mozku. Zniení ! Zniení

!

Lálcavo ? Což? Je pece v tom úspch, pro sebe

sama více nebýti a konen i cosi velikého:

zatnout pohled pevn ve tmu a pak stemhlav

vrhnouti se tou velkou nulou smrti do prázdna



89 VOLNÉ SMRY 90

kam . .
.
pes bázlivé ano života, které se krí

a tetelí v hrudi »Dáble ! vzkiknu : "Ustaneš,

áble !« a je mi, že bych se ml pimknouti

k nkomu s celou silou úzkosti, jež tese mnou

v té chvíli. •— K nkomu ... a tvrdé pny strom

jsou kolem, na cest prašno, za píkopem ohybná

tráva, obloha vysoko a jediného živého tvora tu

není .... Ne ženy, ne psa, dítte, ach což

vím, kdo jím má býti! — jen nkdo
mkký a dobrý, k jehož nohám bych

se vrhl, sevel je, hlavu vtiskl

do nich a vášniv se rozpla-

kal — — —
. Knz a kostelník

vynoili se náhle ze záhybu ce-

sty. Ztrnu na nich pohledem,

jakby zjevení byli, a setrvav takto

bezdn, po chvíli teprve zdra-

vím. Dkují hlasn a postupuji

dál. Patrn již od pomazání, na-

padá mne, když zím monstranci

v pouzdru, — pro ale ten spch ?

A má velká blovlasá hlava již

zase mizí, má krásná hlava, še-

ptám si nevda pro a stesk

náhle cítím, že teplo šlo kolem,

co já stál v mrazu a díval

se jen.

Dobíhám chodc a kloním

se. "Promite, dstojný pane,«

pravím. Zastavil se a šedé oi
mne zalévají vlídným údivem.

"Promite, prosím znovu; jsem

Ludk Kles a zajímám se velmi

o osobu, od níž — .«

Zajikl jsem se a zmlkl. Vy-

slovil jakés jméno, podal mi ruku

a ptal se

:

>>Jste snad s ním píbuzný,

pane Klesi?«

»Ne, dstojný pane«. Ticho.

»Tedy zemel . . .« ozvu se

roztržit a opt ticho. Nemožno

mu více lháti, nevím, co bych

pravdou ekl a jsem nadobro

zmaten. Stud žene se mi horkým proudem do

hlavy, rozpaluje skrán a již i v oích žhavos

cítím, když tu mkké jeho prst}' chápou se mé

dlan, tisknou ji a on mi vlídn praví:

"Pijte nkdy ke mn. A s bohem nyní . . .

Teba zítra, chcete-li.«

"Dkuji ... a pijdu, ote.«
(Píšt dále.)

M. ALEŠ. PÍTEL TÍ ÍŠÍ.
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Kronika. — malby v našich chrámech.
- ZACHOVÁNÍ STAROBYLÉHO RÁZU PRAHY,

JEJÍ ÚPRAVA A CO S NÍ SOUVISÍ. - NAKLA-

DATELÉ UMLCI, UMLCI NAKLADATELÉ. -
(PRVNÍ POKRAOVÁNÍ.)

Pounou jest historie ruchu záchranného a

upravovacího, který se u nás v posledních tech

letech na rzných místech hlasitji projevil za

hesly: »Zachování starobylého rázu a ladné

úpravy Prahy. « Pounou jest historie ta v celku

i v jednotlivostech.

Otázka úpravy Prahy jest toho zpsobu, že

pes ni denn klopýtáme, v nej rznjší form
na hlavy nám tém padá, dotýká se našich

smysl a iv, otázka ta nemže býti tak snadno

eskému lovku lhostejnou, vždy rozhodnouti

má tém o osudu drahého nám msta, v njž
báj i djiny, v njž snahy, práce, boj, nadšení,

život minulých generací vložily tajemný nevy-

slovitelný pvab. asy letí, doba žádá zmn,
a již šastn neb nešastn zaaté práce, nutí

rozhodnouti se o mnohém co dotýká se vzhledu

Prahy, co má pozmniti tvánost její po vky
tém nezmnnou. Assanace, splavnní Vltavy,

souvisící s tím upravení beh a nábeží pímo,

kapitál nenasytn hledající cesty k rozmnožení

poklad svých, nepímo psobí k dozrávání

toho, z eho v dob nedaleké vzejiti má pozm-
nný vzhled Prahy.

Jaký div, že ctitelé krásy a majestátu té ta-

jemné, vždy veliké matky mst eských jsou

o ni v obavách.

Zprávy o zamyšleném nasypání a obezdní

ostrov Pražských, o zastaveni ostrova Kampy
velikými bloky ty a ptipatrových inžák,
zprávy o zvýšení beh Menšího msta Praž-

ského, o pistavení širokých ramp k mostu Kar-

lovu, o zasypání ertovky, o zastavení ostrova

Velkých Benátek, a jiné podobné, nepispívají

ovšem k njakému uklidnní myslí ani k r-

žovým snm o budoucí, jak se praví a píše,

Veliké Praze.

Nebylo tudíž podivno, že na rzných místech

svolány byly schze, že byly vymnny náhledy,

že bylo postžováno na to a ono, a že" konen
úsilovn pemýšleno bylo o prostedcích a cestách

zajišujících krásu a rozkvétání Prahy.

A schze ty nebyly nezajímavý. Vc obja-

snila se po rzných stránkách. Zjistilo se, jak

se k ní pihlíží na místech rozhodujících. Po-

znalo se, co sluší provésti k zajištní jistého

od náhod neodvislého postupu, a správn se vy-

cítilo, že za dležitjší práce k úprav Prahy podni-

kané sluší vžiti zodpovdnost co možná veškeré

inteligenci odborné. Prbh schzí dovolil po-

souditi s jakými nadjemi lze píhlížeti k mož-

ným nápravám a k zajištní všeho, co by pi-

spti mohlo, aby vzhled Prahy v rázu a um-
lecké cen své pi rozvoji msta neutrpl.

Nebylo popíráno, že nynjší chvíle dležitou

jest pro Prahu, a všeobecným souhlasem se se-

tkalo, že dlužno všemožn všímati sob — a to

i kruhm co možná širokým — všeho co s

otázkou úpravy Prahy souvisí, a že sluší v zájmu

krásy Prahy býti neustále na stráži.

V schzích klidn vedle sebe objevila se dv
sice neodporující sob, však pece jen rzná
hlediska, jedno užší pln konservativní, druhé

volnjší širší. Jedno, které pihlíží k tomu, aby

starý ráz byl Praze veskrze zachován a sice

i v novjších a nových ástech užitím historických

sloh a imitací starých památek stavebních. Tento

jinak sympatický konservativismus nepipoušt-

jící zmn na Staré Praze, ukázal se býti ne-

proveditelným. Lopata a rý mají u nás takovou

svobodu, že s obtížemi se potká i ustanovení jen

nkolika nezmnitelných okrsk, které by na d-
ležitých místech zachovaly nejmalebnjší a histo-

ricky dležité ásti Staré Prahy neporušeny. Když
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se to nevidlo nutným na rozhodujících místech

pro námstí staromstské, kde obec sama podnt

dala k zmnám severní strany, ustanovivši zde

novou áru regulaní, kde jinde se to má po-

daiti? Kde je v to víry, kdo ješt doufá?

Posavadním stavem vcí odvodnno jest

volnjší druhé hledisko, abych tak ekl, svobodo-

myslnjší, kteréž žádá ovšem zachování veškerých

umlecky cenných a historicky dležitých pa-

mátek, však neklade váhy v nových ástech po

dosažení njakého dobou nedvodného rázu sta-

robylého, uspokojujíc se pln tím, když i pi
nutných pestavbách, dobré nahraženo bude lep-

ším, umlecky cenné, cennjším. Ti, kdož sdílí

toto hledisko nebojí se nových domu, jen když

ony budou míti svj ráz a umlecký význam
rovnocenný starším a starým památkám stave-

bním. Jim nevadí, když i doba naše projeví se

svým ovšem umleckým zpsobem v rázu ulic

a námstí, nedoufají však, že by to dosaženo

bylo, když vc ponechána bude náhod, a žá-

dají tudíž, aby zvláštní zvýšená pée vnována
byla konfiguraci nových ulic a námstí, žádají

dále, aby pi skupení a ádní budov vládl um-
lecký jemný cit, jemuž jedin lze dvovati, že

pi respektování toho co stává, dovede pidati

rovnocenné nové, a tak i novjší ásti Prahy

oživí malebnými pohledy a prhledy.

To jsou hlavní hlediska, kteráž již i hesla jeví.

Na jedné stran »Zachování starobylého rázu

na druhé pak heslo širší »Ladná krásná Praha.

«

Poznati lze, že hlediska ta jsou lehce sluitelná,

ono užší snadno lze širším zahrnouti. Pokud
nelze dobré nahraditi lepším, stoupenci obou
opravdov a souhlasn toužiti budou, aby Praha

v niem mnna nebyla, to tím spíše, jelikož do-

savadní zmny zídka jen vzhledu Prahy pro-

sply.

Mnozí vidí hlavní závady pro zachování um-
leckých a historicky dležitých staveb a pro ladnou

úpravu Prahy v nedostatku patiných zákon,
a od náležitých zákonných doplk slibují pak

sob absolutní nápravu. Tžko je míti v to tu

tém naprostou dvru, víme co uzákonných
píkaz se denn pestupuje bez velikých obtíží.

Pi rozhovorech o tom, co by se init i mlo
v zájmu Prahy, odporuovali mnozí, aby se e-
kalo, až se politické pomry zmní a možným

se stane ešení ve velkém dležitých hospodá-

ských, technických a kulturních otázek domácích.

Vzácnými byly zdravé hlasy, které za heslem

»Bez práce ani koláe, « horlily pro bezodklad-

nou vytrvalou práci, bez níž ani v Cechách nikdy

nieho nebylo. Koen zla tkví prý i zde hlavn
v lidské hlouposti ; šíením smyslu pro krásu,

náležitým vzdláváním, nemožnými prý by se

staly híchy nejtžší a vymizely by zjevy nej-

kiklavjší. Pracováním do šíe umožní se pda
skutenému umní a opravdovosti tam, kde

nyní vítzí a roztahuje se bezduchá prostednost

a planá frázovitost.

Mladé hlasy opatrných, snaživých, zrazovaly

od krok, které by se na závažných a rozho-

dujících místech pokládati mohly za vzdor proti

stávajícímu zízeni a ádu, a radily sourozencm
a druhm k posekání až do doby, kdy piin-
livostí a opravdovou snahou se jim podaí do-

moci se náležitého psobení a váhy. Až co jedno-

tlivci pevn státi budeme, pravili, teprvé pak

mocí postavení svého budeme moci dvojnásob

prospti i obecním vcem, ovšem i té ubohé

Praze, nyní nesluší nám do vcí tch jakkoli za-

sahovati.

Tiché hlasy starších, starostlivých, upozoro-
valy též k opatrnému vystupování, jinak by

starší zasloužilí pracovníci mohli se cítiti nemile

doteni vystupováním mladších, zejména však

varovaly nepodnikati nieho, co by vykládáno býti

mohlo v kruzích rozhodujících za smlé a ne-

náležité pouování a kantorování.

Zídka ozvaly se ve schzích hlasy nejpovo-

lanjších, hlasy odborník a umleckých kri-

tik, jimž jest as píliš drahým, než aby jej

v bezvýznamných schzích maiti mohli.

Historie záchranných a úpravných schzí za-

znamenala ješt adu hlas rzných, které pro-

jevily tu vtší, tu menší zájem o vc, o níž se

jednalo. Však nejde zde o to, abychom vc
v tomto smru vyerpávali. Více zajímati bude

to, zda mly schze ty a rozhovory njaké zejmé
výsledky.

Kronika o tom zaznamenává prost : Archiv

král. msta Prahy zaadil do svých listin nko-
lik pamtních spis podaných v zájmu zacho-

vání starobylého rázu Prahy, jež podány byly

rznými korporacemi slavné rad mstské.
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Nu a jaké byly výsledky tchto pamtních

spis u slavné rady mstské?

Kronika praví : Po nkolikátém pamtním
spise podaném v zájmu zachování starobylého

rázu a úpravy Prahy, usnesla se sl. rada mstská,

aby se na dálší listy jednotliv odpovídalo vý-

potem obtí, jež obec v zájmu zachování staro-

bylého rázu Prahy doposud pinesla s podot-

knutím, že ji sotva bude možno i na dále z fi-

nanních dvodu vci té staiti.

A byly mstskou radou uváženy návrhy po-

dané v zájmu žádoucí úpravy Prahy ? Bylo nco
uinno, aby poskytnuta byla záruka, že upra-

vovai nové plány dbáti budou dležitého mo-

mentu krásy?

O tom kronika dosaváde mlí.

Nu, s pamtními listy má se to zcela zvláštn

a není divu, když mnozí pochopiti nemohou,

pro se spisy takové vbec píší. Jsou to spisy

vážné, dstojné, urené vrchnostem, které je

asto vbec netou, aneb petou velmi, velmi

povrchn, a pro ostatní svt jakoby ani zájem

míti nemohly, výminene jen nkterý z denních

list pinese o takovém strunou zprávu. Pisatelé

spis tch musí býti lidé silné víry, lidé d-
vující v zázranou moc dvod, jinak by vru
asu svého jist výhodnji použili.

Na vci ovšem zmnilo by se mnohé, kdyby

pisatelé opatili pamtní spisy, velikým silným

hlasem, který by v pravý as promluvil ke shro-

máždné vrchnosti, který by spící budil, a hlu-

chým uši otevel, kdyby varovali do hlas tch
sílu bubn a polnic, kdyby jim vdechli velost,

kterou by neodstrašovala nejtupší lhostejnost ani

krajní neopravdovost. Však dokud nedovedou

svému dílu do vínku vložit takový vzácný dar

výmluvnosti, jsou vru dvivými, pakli oe-
kávají. že síla dvod zpsobí nápravu v kterém-

koli smru.

Je to vru nemalý kíž s pamtnými spisy.

A pece jak jinak blížiti se k vrchnosti žádám e-li

nco, než s uctivým listem pamtním. Nemáliž

ona pak povinnost zachovati jistou blahovolnos

oproti projevm dobrou vlí diktovaným a s ná-

ležitou uctivostí podaným? Nemáliž respektovati

volný, hromadný celkovým zájmem diktovaný

projev ?

Nu, co initi? Vrchnost má již svá práva.

Co dje se zatím v Praze v dob ilého ruchu

záchranného ? Na mnoha místech tém zuiv
se bourá a hlavn tam, kde bychom si byli

páli Prahu nezmnnou.

Námstí Starého Msta, námstí Menšího

Msta, Ostruhová ulice straší vybouranými domy.

Mizí malebná loubí trhová mst Pražských na

pravém i levém behu Vltavském. Dávno již

zmizel, a v zapomní upadl dm Veleslavínv,

zbouráno jest charakteristické nároží Jindišské

ulice a Václavského námstí, zmizela ada zají-

mavých dom na trhu drbežném. A jakou byla

náhrada za domy ty? Nahražují na místech tch
povstalé nové domy svou hodnotou umleckou
domy shoené, získal pestavbou vzhled ulic,

získal jejich ráz? Srovnejme svdomit pohledy

nynjší s dívjšími pi námstí Menšího Msta,
na trhu zelném a drbežném a jinde, otažme

se, zda nachází nkdo pro vzhled Prahy nco
radostného v tch zmnách. Na míst prostého,

pirozeného, silného a malebného, nastupuje vt-

šinou vyšoené, nepirozené, malicherné a ne-

malebné. Bh to su! (Píšt dokonení.)

V PÍROD prof. Jul. Maáka. Skizza uhlem, plná sug-

gestivní nálady. — Jediný verš básníka, jenž dovede malovati

celé eposy. - Vzpomínáme z velkých jeho cykl r. 1878

a 1879. v Berlín a Mnichov vystavenou »Lesní samotu«,

»tyi roní a denní doby«, 13 karton »Lesních karakter«

i nástnné malby v královské loži Národního divadla. —
Všecky obrazy z posledních let zmizely ihned po dokonení

v majetku soukromém.

SKIZZA zemelého Fr a n t. H o š k

a

(ý 9. kvtna 1895.) —
vlis do jídelny.
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Pastelová kresba prof. Fr. Ženíška, jest jednou z vý-

tených studií k jeho »ADAMITM«, velkému historickému

obrazu, jehož dokonení bohužel na njaký as odloženo.

Jan Preisler — »VÁNEK.« Viz »Volné Smry* str.

46 . 1.

Jar. Špillar svojí »MELANCHOLIÍ« podal prost por-

trét tžkomyslného dítte bez úmyslu allegorisovati.

Jožka Úprka perušil od njaké doby své spojení

s Prahou skorém úpln, zapadnuv v rodný svj kraj, mezi

acké Slováky moravské, a zbloudí-li asem njaká ukázka

innosti jeho k nám, vane z ní vždycky jednak láska a po-

chopení pro lid, v jehož bezprostední blízkosti umlec žije,

jednak úplná samostatnost a rázovitos v podání pedsevza-

tého pedmtu. To platí také o »Odpoinku.« —
Mik. Aleš vždycky celé svoje komposice neimprovisuje,

dkazem toho na str. 87. pipojená rta jedné z postav

•POCHODU RAKOCZIHO*. — »PÍTELE Z TÍ ÍŠÍ« podá-

váme jako ukázku z II. (posledního) dílu práv vydané pu-

blikace »MIK. ALEŠ«.

VIGNETA, návrh sochae prof. Ce 1 dy Klouka z r. 1885.

Návrh na SGRAFF1TO z r. 1890.

ZPRÁVY UMLECKÉ.

V dubnu minulého roku podala Umlecká Beseda spolen
se Spolkem architekt a inženýr mstské rad memorandum,

žádajíc v nm o sestavení zvláštní umlecké komise, jíž

vyjádení pipadaly by všechny otázky stavební, regulaní

a umlecké. Komise tato skuten zízena a jmenováni mst-

skou radou leny jejími následující pánové : archit. Blský,

Fanta, Koula, socha Klouek, Polívka, Roštlapil, Ohman,

Stibral, Schulz, Zítek. Komise má právo sama se rozšíiti.

Veškeré otázky pravideln nyní mstskou radou této komisi

k vyízení bývají pedkládány. Tak rokováno o upravení

námstí Senovážného, okolí Rudolfina atd. V poslední dob
uloženo komisi rozhodnouti o tom, má-li kostel sv. Václava

(v bývalé trestnici) býti sboen i re-staurován.

Socha sv. Ignáce z Lojoly. Socha pan Schnirch

uznávaje vysokou umleckou cenu skupin, jež pi velké po-

vodni 4. záí 1890 s oblouky mostu Karlova se sesuly a á-

sten opt vyloveny, uloženy pak byly v zahrad paláce

hrabte Trautmansdorfa v Letenské ulici, nabídl se mstské
rad, že za honorá 800 zl. skupinu výše uvedenou sestaví,

aby dle takto sestavené skupiny urití se dalo, zda restaurace

možná, i nutno-li opatiti kopii novou. Po dlouhé debat,

v níž o umleckých otázkách chtli rozhodovati naši advokáti,

ástka 800 zl. pro skupiny povolena. V msíci ijnu sešla se

mise, sestávajícíko z pp. arch. Fanty, Hlávky, Kouty, Mockra

a Polívky, prof. Hostinského, dra Chytila, prof. Celakovského

a Golla, editele Jelínka, inženýra Heraina a socha Maudra,

Schnircha a Stanislava Suchardy, i mstských radních Péra

a Tichny a zástupc úadu stavebního, jež navrhla, aby sou-

soší to jako vzorná památka umní století minulého zacho-

váno a na pvodní místo postaveno bylo. Vzhledem k tomuto

dobrozdání, a po onom technické komise, požádala mstská

rada sochae p. Schnircha o podání rozpotu na rekonstrukci

s pípadným doplnním, a na kopii sousoší toho. Na základ

tchto rozpot stane se pak definitivní rozhodnutí.

VÝSTAVY.

VÝSTAVA GRAFICKÝCH UMNÍ, v níž zastoupeno tém
60 zvuných jmen sbírkou 160 list leptaných rytin a kameno-

tisk, otevena byla poátkem listopadu v Salon Topiov —
bez odporu jedna z nejzajímavjších výstav, vedle výstavy

anglického stylisty Waltra Crane-a tamtéž poádané.

Nebylo tu sensaních ísel pro vkus širokých vrstev, ale

dosti pro ty, kdo pro rozšíení svého obzoru po vážném
umní toužili. — Ale kdepak toužiti po vážném umní! Ta-

kovými vcmi si naše vychvalované umnímilovné« obecen-

stvo hlavu neláme. Na jedné stran zvykli jsme vidti úplnou

lhostejnost vi umní výtvarnému, na druhé stran kritiká-

ské všerozumitelství, nad nimi pak prázdnou nafouklos samo-

zvanc, kterým v touze po ^aristokratickém —
,
vypjatém«

umni staí zatím bezkrevn napodobený, zkomolený nkterý

a již hodn starý a nebo docela moderní cizí mistr.

Tito jako jednotlivci dají se ovšem pejít úsmvem, ale kdy

konen ta všeobecná, nekonená lhostejnost, kdy konen
ta bude prolomena? — Jen strpení!

Zatím ekneme, že výstava grafická není v Praze novin-

kou. V posledních letech, zvlášt pak na letošní jarní vý-

stav v Rudolfinu bylo oddlení grafické jedním z nejzajíma-

vjších jak množstvím, tak i kvalitou.

Mnohé z list jarní výstavy se opakují (na p. Raffaeli,

Zorn, Unger, Thoma, Liebermann, Lautrec, Greiner atd.). Za
to neradí postrádáme mnoho jmen nejlepších (Klinger, Her-

kommer atd.).

Ze známých jmen u Topie zastoupených jmenujeme na

pedním míst Feliciena Ropse, kterýž, a snad jedno-

stranný, pece jen svj silný a osobitý názor moderní spo-

lenosti, hlavn a v první ad ale moderní ženy ve svých
technicky hotových, leptaných rytinách tak výten uplatuje.

Skoda, že zastoupen jen osmi listy. — Vedle nho Andreas
Zorn, a všechny své vci výborn charakterisuje, zstává
pece jen bravurním technikem. — F. J. Raffaeliho (vy-

stavil 3 listy zpsobem provedení pro nho karakt.) ítají

Francouzi vším právem ku svým nejpednjším naturali-

stm Legrand vystavuje výborné studie (ze života ba-

letek), které tak leckde na triviálnost hranií. — Hans
Thoma, Nmci slavený naivista vystavuje 7 list. Pi n-
kterých jeho listech nemžeme se ubrániti pocitu jisté stro-

jenosti. — Leptané rytiny K. Stauffera píliš fotograficky

pelivými nám pipadají. — Vogeler zastoupen výbornými,
sniv pohádkovitými jednoduše podanými vcmi. — Dva nej

lepší nmetí naturalisté Liebermann a Leibl zastoupeni

každý jedním listem. Dále zmiujeme se o výborných lito-

grafiích spolku pro pvodní lept. rytinu v Karlsruhe a barev-

ných litografiích Alex. Lunois a H. Lautrec- a. — Vesms
dobré vci pak vystavují Greiner, Frenc, Kirchner, Overbeck,

Mayer, Unger, Tissot Lander, Welti a j. Z domácích nalé-

záme zde pouze jméno E. Orlik.
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Vyjmenovali jsme adu zajímavých umleckých jmen,

výstavkou zastoupených, ale kde byl zájem pražského publika,

když jsme práce jejich shlíželi. Tou dobou rozehálo se

sotva deset lidí denn, aby Topiv Salon navštívilo. A etli

pece lokálky v denních listech, vidli ohromné návštní ta-

bule po hlavních tídách se cloumající ! A nešli by tam ani

dnes, kdyby nebyly ty lokálky i afiiché doplnny — vždy

ekli jsme »jen strpení« -— novými ádkami :

ANNY CUSTENOBLOVÉ

TRASEDIE ŽENY
cyklus 6 obraz

(fí opravuje se na 5 a pi tom se proslýchá, ze c. k. policie

jeden vystavili nedovolila).

A od té doby je salon plný, »ukázky nejvtší sensace

z dekadentského umní berlínského« táhnou znamenit

!

Vysvtlování »nejmodernjších« ba-

nálností sleny Costenoblové ponechá-

váme básníkm stejného duševního roz-

položení, v jakém pracovala ona svj

cyklus. Oni nech rozsoudí, zda dané

théma je vystiženo. ekneme pouze to,

co po stránce výtvarnické o nich íci

dlužno : Jako cyklu schází obrazm tm
vnitní spojitosi zevnjší uspoádání;

jako malby nesou sice na sob ráz »mo-

derního« nazírání na barvy, ale beze vší

konsekvence, tuto nekonsekventnos vy-

žaduje snad vyjádení » nej niternjších*

pocit. Tlo ku p. mladistvé ženy (obr. 1.)

»v touze po lásce« zervení jako rak,

(obr. 2.) »isté štstí ryzí lásky« plove

v duši autorky v nálad špinav zelené,

(obr. 3.) »zoufalá, horoucí touha po vzdá-

leném* srší jiskrami odkudsi do temna

noci atd. — Štstí ješt, že máme po ruce

»obsah« obraz, jinak by bylo potebí,

aby sl. Costenoblová vykládala své ne-

namalované, básnické city zvdavému
publiku s tou drzou odvahou, s jakou

rýsuje na plátno zpotvoená lidská tla,

s jakou je natírá jednou ervenou, jindy

zelenou a opt jindy indigovou barvou.

A bylo by to pro vývoj umní ne-

skonale dobe : lovk by tak ve víru

smlých slov zapomnl na to, co platí

dosud o umní výtvarném a myslel by,

že úelem jeho jest malovati nesmyslné

banálnosti. Takto pichází k názoru, že

úelem dekadence je, pivádti ad ab-

surdum veškeré prostedky, jichž každý
umlec a tedy také umlec-dekadent k vy-

jádení stavu své nemocné duše potebuje.

VÝSTAVA posledního historického

obrazu, »Tu felix Au sti a nube«,

jakož i jiných dosud ve Vídni nevystavených dl rektora zdejší

c. k. akademie umní, prof. V. Brožíka ve vídeském Kúnstler-

hause vnucuje nám trpkou otázku do péra : »Pro zstávají v n-
kterých atelierech ukryta tak mnohá díla práv tch veliin,

kteí v prvé ad jsou povoláni, aby i dorost umlecký vzd-

lávali i budili zájem kruh mimoumleckých, pro odklízí se

jiné tichounce z Prahy, aby jich tato nikdy více nezela?* —
Netážeme se tak ve zlomyslné všetenosti, aniž se obracíme

otázkou pouze na jednoho vynikajícího výtvarníka

eského.

SOUTŽE UMLECKÉ.

Obec msta Kladna vypisuje veejnou soutž na získání

návrh na stavbu radnice. Ceny vypisují se dv: 1000 korun

a 600 korun. Porota sestávati bude z delegát mstské rady,

obecního stavebního odboru a znalc,

které mstská rada pibere. Lhta vy-

prší dnem 30. prosince 1896 v 6 hodin

veer.

Zajímavou soutž vypsalo svého asu
kuratorium umleckého prmyslového mu-

sea na následující pedmty: 1. ped-

mt osvtlovací ze železa kovaného,

2. šperk, 3. vazbu knihovou. — Lhta
koní 30. listopadem.

K soutži na monumentální fon tán u

ped Rudolfinum jmenována býti

mla jury radou mstskou ke dni 6.

listopadu 1896. Dodnes však novinami

ohlášeno jediné jmenování pp. socha
Maudra a Myslbeka a architekta Mockra,

akoliv úplná jury dle podmínek sklá-

dati se má ze dvou socha, dvou archi-

tekt a jednoho malíe.

Pi soutži vypsané firmou Grimme

a Hempel v Lipsku na plakát pro libo-

volný obor, k nmuž došlo na 700 ná-

vrh, udleny 2 druhé ceny (po 1000 mk.),

1 tetí (700 mk.), 6 cen po 300 mk. a 1

1

cen po 200 mk. Mezi tmito cenami po-

ctnými pracemi nacházejí se také díla

umlc eských a sice p. Šimnka, žáka

školy prof. Pirnera, a Vladimíra Župan-

ského, žáka školy prof. Hynaise. Tento

mimo to obdržel pi konkurenci lipskou

firmou Devrient a Giesecke na plakát to-

várny pro výrobu velocipéd druhou cenu

(500 mk.) ze 300 došlých návrh.

PUSLEDNÍ ZPRÁVA.

Professor V. Brožík, rektor zdejší

c. k. akademie umní zvolen lenem »I n-

s ti tut de F r an c e« (»Membre Associe«)

v tíd výtvarných umní.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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PJDEME PES N!
(Píteli.)

P ujdeme pes n, pes ta ramena, trhnutá v jízlivém krení,

pjdeme pes n v niivých falangách vítzné, svítící síly.

Nikde nám nedají na cestu pochodn lásky — ti troupsky zvlení —
a nikde nepipnou k stožárm prapory, jež vlní se nad moem bily

Pjdeme pes n, zdupeme odpory, zraky své do dálky zatneme,

v ty hrady zernalé, s hrozivým pohledem omšelých stílen,

k jichž branám pilehnem, v spuchelá deva se opeme,

se duchem napnutým, jenž ekáním šílen a sílen.

Pjdeme pes n, znaveni tupými balvany pohled,

již duše zavalí — ty závistné aspo je eží! —
a pjdeme v bojácnu a pjdeme ve Šedu,

v rezivém stínní meží a vží . . .

Pjdeme pes n, pjdeme, hvízdneme výbojn do ticha,

skoíme do vavy, zhlušíme hluení dunivým pochodem falangy síly.

Pjdeme pes hlavy a pjdeme pes bicha,

pjdeme k praporm, jež vlní se nad moem bily! — —
JAN DROBNÝ.

RACKY. — POHÁDKA. — NA-
PSAL V. HARTMANN.

Vzpomnl jsem si onehdy na jednu

svou bývalou hraku. Byly to velké jesle na ze-

lené skále, dole v jeskyni byl voskový Ježíšek,

nahoe papírový Betlem a mezi vším tím papí-

rové i devné figurky rzných velikostí. Toilo-li

se vzadu klikou, vážila smrt vodu, hlída zvonil

a -— jezdil vlak. Od nádraží vyjíždli ti králové

na slonech a velbloudech, jiní ti králové kleeli

už dole u jeskyn. Jak seznáváte, byla to hraka
plná nesmysl a nesrovnalostí, a takové bývají

dtem nej milejší.

Vzpomínka na tu vc probudila vemn ne

pekonatelnou touhu sjednati si zase trochu

hraek, které jsem milovával za svých dtských

let, které na mne psobily již svou vní po

erstvém díví, nátru, klihu — a šel jsem tedy

na Mikulášský trh nakupovat. Ovšem, trochu

jsem pochyboval, dostanu-li, co si peji, neb vím—
dle vkusu dtí své sestry — že jsou nyní zcela

jiné, realistitjší hraky moderními, než za mých

let. Ale našel jsem pece karakteristické zástupce

svého dtského svta : rytíe, princeznu, Kašpárka,

kominíka, jeptišku, dráteníka, kon erven oma-

lovaného se žlutými skvrnami — pravé pražské

hraky.

Stálo to spoustu penz.

Doma jsem ty vci rozestavil na židli ped
pohovkou, na pohovce jsem se roztáhl tak, abych

své hraky pravou rukou mohl pohodln íditi,

a mlo poít divadlo.

Ale všecka fantasie mne opustila. Nebylo již

pvabu hraek, nebylo síly obraznosti. Nevrle

odstril jsem vše stranou — a nyní poala divná

historie. Rytí se zvedl a pedvádje si kon,

spustil ve strašných verších

:

»Uplynula léta dlouhá,

co jsem spatil tento svt,

vždycky ve mn plála touha

dálné kraje uvidt.

Chtl jsem zkusit sílu v boji

za slávu vše dáti v sázku

a pak pro potchu svoji

njakou si najít lásku.
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Osud zlý však bránil vždycky

bych si vyjel v zápas ten —
nyní však jsem svoboden

v svt se pustím energicky.

Nes mne statn vrný koni,

nes mne v dálku po pláni,

než se slunce v západ skloní,

chci mít vavín na skráni.

A vskutku vyhoupl se rytí na kon a jeli

po jakési louce, kde kvetlo mnoho sedmikrás.

Pojednou zastavil rytí kon, neb spatil u cesty

hošíka v ervených šatech, hoce plaícího.

Rytí.
Hochu — hochu, povídám,

co tak smuten, co tak sám?

Já jsem. rytí chrabrých lící,

všecky kivdy kárající,

s díivrou mi sv svj žal,

pomohu, než pjdu dál.

Kašpárek. Ach, vzácný rytíi, jsem ubohý

sirotek; tatínek i maminka mi umeli a nemám
nikoho na celém svt. U nás ve vsi nikdo mne
nechtl k sob pijmout — šel jsem tedy do

svta, hledat službu, dva dny už bloudím a mám
náramný hlad.

Rytí.
A co umíš, milé dít,

co ve svt uživí t?

Kašpárek. Umím to, co všecky dti; umím
se smát, kozelce metat, zpívat, být vesel, jíst

vdolky a mám dobrou vli, poslouchat a vyko-

návat vše, co mi kdo uloží
;
íkají mi Kašpárek.

Rytí.
Pjdeš tedy hochu se mnou,

panošem se staneš mým,
každou smutku chvíli temnou

zaženeš mi smíchem svým,

dobe budeš u mne míti,

kapsa moje zakoupí ti

vdolk víc než sám jich sním.

Tu poskoil Kašpárek radostí, ihned udlal
nkolik kozelc, rytí se zasmál, dal mu najíst

ze svých zásob a pak putovali spolu dále, pi
emž Kašpárek zpíval písniku :

Dvakrát dv jsou tyry,

sysel leze z díry,

dvakrát ti je šest,

lakomcem on jest.

Když urazili hodný kus cesty a bylo již

hnedle poledne, vidli nkoho ležeti na mezi

v rozkvetlé mateídoušce a seznali, že to je drá-

teník, který hoce plakal. Tu oslovil jej opt
rytí

:

Hochu, hochu povídám,

co tak smuten, co tak sám?

Já jsem rytí chrabrých lící,

všecky kivdy kárající,

s dvrou mi sv svj žal,

pomohu, než pjdu dál.

A když dráteník v plái neustával, spustil

Kašpárek

:

Nu, brako co je ti? Nebo nerozumíš, co ti

pan rytí povídá ? Chce ti pomoci a máš mu íci,

co se ti pihodilo.

Dráteník. Ej, panko, ažký osud mnia za-

stihl. Zlí ludia mnia pepadli a všetko, všecinko

co som si nasbieral a vydlal mi probrali a ešt
mnia seprali, že sa sotva hýbám.

Kašpárek. Víš co, brako! Zdrátuj si zase

svoje rozbité údy a pjde to dál!

Dráteník. Vru, ani kúska drátu mi nene-

chali a neviem od eho budeme živi.

Rytí .
Pjdeš tedy také s námi,

vrným staneš se nám druhem,

pomžeš nám v boji tuhém

s kouzelníkjr, mátohami.

Nuž, a podkova zas zvoní

do daleka po pláni,

než se slunce v západ skloní,

chci mít vavín na skráni.

Putovali tedy všichni ti a náhle poal padati

již soumrak. Pijeli do koniny pusté a neho-

stinné, kde svítily^ shnilé vrby a bludiky ská-

kaly nad bainami.

A tu opt vidli v temnu jakéhosi živého

tvora; Kašpárek se bál a schoval se za rytíe

a také v dráteníkovi byla malé dušika a jen

rytí hlasit zvolal

:

Kdo jsi, povz, temný brachu,

vytáek a klam nech,

rytí bez bázn a strachu

ptá se po tvých úmyslech.

Tu pohnulo sebou erné stvoení; seznali,

že je to kominík, který s hokým pláem vypra-

voval :
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Jsem nej nešastnjším tvorem na zemi. Jsem

kominík a sazemi všecek erný; každý se mi

vyhýbá, dti pede mnou utíkají a chvy, chtj í-li

je postrašit, íkají, že je kominík vezme. I odešel

jsem na tuto pouš a oplakávám ztracené štstí.

Kašpárek. Hihihi ! Co pak se nemžeš umýt,

abys nebyl tak erný?

Kominík. Co mi je to plátno? Jak vlezu

do komína, zernám zas.

Kašpárek. Tedy tam nelez!

Dráteník. Eh, chlapok hloupý, iem by

chleba vydlal ?

Kominík. Nechci nechat svého zamstnání,

nebo jest velice užitené.

Rytí.
Dej se tedy s námi v svvt

zapomeneš svého bolu,

dobudeme sob spolu

všichni arný štstí kvt.

Kašpárek. Milý pane rytíi ! Již se pipo-

zdívá nohy nás bolejí, a také tvj k jest umdlen,

nemli bychom hledati noclehu?

Kominík. Kraj tento je úpln pustý, nikde

tu písteší nenaleznete —
•
jen tamhle k severu

jest jedno stavení, ale svátá hrza iní je nepí-

stupným.

Ry t í.
Nebojím se žádné hrzy,

proto pokraujme v chzi,

rdi, kde divný dm ten leží,

jaké kouzlo jej to steží.

Kominík. Stavení to jest klášter; není však

obydlen. Pouze jedna osielá princezna, v jeptišku

zakleta, na trojí zámek uzavena, tráví tam ve

smutku osamlé dny.

Rytí.
Jak? A já mám ustat v pouti,

uslyšev, že nkde v smutku

princezna se krásná rmoutí ?

K rychlému se vzchopím skutku

!

Malá chvíle jen mne dlí

od toho co život celý

ideálem plane v hrudi —
nuže, než se jitro zbudí

vítzem chci býti již,

stoupat v slávy luznou íš!

To bylo jako jednání první a poalo nyní

jednání druhé.

Tma. Rytí a jeho druzi táboí ped starým

klášterem; rytí jediný bdí.

Rytí .
Na otálet a ekat píští chvíli?

Hle, ml jsem spát, a druzi moji bdít,

jsou vyerpány však jich slabé síly

a mn zas nedá spáti bouný cit.

Na ješt ekat na zdlouhavé ráno?

Já jsem již zde — nuž otevi se bráno!

(Tlue na blánu, která zní temnými údery. Ostatní se

probouzejí.)

Dráteník. Ej to sa mi krásn snilo!

Kašpárek. Jeje, to je rámus!

Kominík. Už je as?

Rytí .

Chci vejít do vnit, vpus mne bráno zpupná,

má vle, jako ty, je neústupná!

(Chce znova tlouci, v tom zazní zpv; v ustrnutí na-

slouchají. Princezna-jeptiška za klášterními okny zpívá.)

V šeru dímal jarní sad,

když tam vešel cizí host,

svtla proud tam za ním vpád,

ale také smutku dost —
byla to štíhlá, krásná žena

a nmá, smutná, roztoužena

hledla sniv v budoucnost.

Duše má je sadem tím,

divná touha vešla tam,

o neznámém štstí sním,

touhou po nm umírám.

Ach srdce, jež mi pláeš v hrudi,

kdo polibkem t k žití zbudí,

vysnnou zem kdy uhlídám?

(Nad klášterem vyšlo veliké slunce; jakmile jeho krvavá

zá padne na postavu kominíkovu, oteve se první, devná
brána.)

Dráteník. Brána sa otvierá!

K a š p á r e k. Lekla se kominíka

!

(Vcházejí do kláštera, rytí naped s vytaseným meem
;

tlue na druhou bránu).

Rytí.
Já tluku opt, slyšíš vli moji?

Jsem rytí chrabrý, otev cestu k boji!

(Brána zazní pouze nezvunou ranou — jest kamenná —
nastane veliké ticho. Po njaké chvíli.)

Kašpárek. Jak je tu smutno a ticho
;
prin-

cezna se neozývá a všichni už stojíme jako za-

kleti. Brako, spus njakou písniku — snad

nám princezna sama oteve . . .
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Dráteník (zpívá).

Pro jsi k nám nepryšeu

já som t ekala,

na láv sedla

z okenca hledla

duša moja ....

(Brána pomalu se oteve).

Kominík. Hle, mžeme opt dále!

Kašpárek. Vidíš, brako, tvj zpv dojal

i ten kámen

!

Kominík. Ale zbývá ješt brána tetí —
vizte, jak je veliká, erná a hrozná.

Kašpárek. (uká na ní kotníkem.) Princezno,

otevte

!

P r i n c e z n a-j e p t i š k a (za branou).

Ach, srdce, jež mi pláeš v hrudi,

kdo polibkem t k žití zbudí,

vysnnou zem kdy uhlídám?

Rytí.
Jen jeden krok mne od vítzství dlí,

nuž, áry znejte, že jsem rytí smlý!

(udeí meem na železnou bránu, me se mu zlomí).

Kašpárek. Aj, pane rytíi, s tmi sprostými

vcmi se tak hrdinsky nezachází, na ty se musí

jinak spustit. (Pone metat smšné kozelce —- zazní pe-

kelný smích a brána praskne).

Všichni. Princezna! Princezna! (Uprosted a-

rovné zahrady, zalité oslujícím svtlem, stojí princezna

v erném šat jeptišky).

Princezna. Rytíi, mj rytíi

!

Rytí.
Jsi svobodna! Je konec zakletí,

nuž, opus s námi neblahá ta místa,

mj o nech s tebou v dálku zaletí

kde radosti své život tob chystá.

Princezna.
Jsem svobodna — ne! tys mým pánem nyní,

já musím s tebou, kdekoliv tvj cíl,

mne uinil jsi svojí otrokyní,

když neblahé jsi kouzlo pelomil.

(Vystupuje ze zahrady, ne již jako jeptiška, ale v bílých

stíbrem protkaných šatech princezny).

A vaším jest, co kryje klášter ten,

zde vezmte, co jen se líbí oku,

by poznal svt, kde cíl byl vašich krok,

kde zasvitl mi nejkrásnjší den.

Rytí.
Ne, princezno, jen ty se vydej s námi,

bys šastna shlédla domovinu zas,

zá poklad se malým štstím zdá mi,

mne vábí vznešenjší mety jas,

ó pohrdám tím zlatém sluje draí,

jen vnec slávy touze mojí staí.

(Odcházejí z kláštera; tento se za nimi s píšerným ra-

chotem zboí. Oni ubírají se klidn po louce plné sedmikrás

ke hradu rytíovu.)

Domníval jsem se, že již je konec hry —
nebo vysvobozením princezny pece koní
každá pohádka. Avšak — ku podivu !

— nastalo

ješt jednání tetí.

Rytí pivedl si na hrad princeznu i své

druhy a žili tam spolu již delší dobu. V rytíské

síni, kde byly holé stny, hrubý, neúhledný ná-

bytek, velké cínové konve s vínem, kde záila

lucerna s erveným sklem, se stropu visící, sešli

se dráteník, kašpárek a kominík.

Dráteník. Co ta princezna je tak zasmut-

nna?
Kašpárek. Princezn se stýská.

Kominík. Princezna nás nenávidí!

Dráteník. Koho?

K o m i n í k. Nás ti. Chce míti rytíe sama
pro sebe a závidí nám jeho píze.

Kašpárek. Ale je nám pece pohromad
tak dobe.

Kominík. Oh, princezna je zlá!

Dráteník. Není zla; krásná je, jako obloha,

dobrá jak andlíek, ale smutná jak jese.

Kominík. Ale já vám povídám, že osnuje

nco nepkného. — Tiše, zde pichází. —
P r i n c ez n a (smutná a bledá). Dráteníku ! V cha-

loupce pod hradem je nemocná žebraka — ne-

mohla jsem k ní dnes sama dojiti — jdi a dones

jí toto, co jsem jí pipravila. A se za mne po-

modlí ti otenáše. (Dá mu košík.)

Kominík. A potkáš-li cestou rytíe, ekni

mu, že noc je tmavá nepítelka, která v rouše

svém zradu kryje — a je ostražitým!

Princezna. Pro?

Kominík. Což nemá každý nepátel ? Což

neíhá smrt za každým stromem ? 'Dráteník odejde.)

Princezna. Pravda. — Mj Kašpárku, také

k tob mám prosbu. Zahradník pod hradem má
krásné bílé rže; ekni mu, že jej prosím, aby

mi ti poslal, že mi budou pítelkynmi, které

budou stežiti mj sen.
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Kominík. A potkáš-li rytíe, vyi mu ode

mne totéž, jako posel první.

Princezna. Ach ano, ui tak — (Kašpárek

odešel za dráteníkem.) Ale i tebe chci O nco prosit,

kominíku

!

Kominík. Pošleš mne také pry?

Princezna. Ano. Na konci vesnice zstá-

vají ti slepé sestry a zpívají tak krásn. Popros

je za mne, aby mi zítra pišly zazpívat.

Kominík. Ale pak tu rytí bude sám?

Princezna. Což zde nejsem já? Sama mu
pipravím veei.

—

K o m i n í k (odcházeje). Ona nás vzdaluje — kuje

zradu. Budu jej varovat.

Princezn a. (nalévá vína do pohár, vzctychá a zpívá)

Sama jsem, tak sama,

jako hruška v poli,

nikdo nepochopí

jak m srdce bolí.

Už se jenom modlím

pes noc do svítání

skoni Pane Bože

to mé milování.

Rytí (vejde.) Jaká je to smutná písnika?

Což není tu Kašpárka, aby t rozveselil ?

Princezna. Poslala jsem ho do vsi.

Rytí. A kde jsou ti druzí?

Princezna. Poprosila jsem je, aby mi nco
obstarali. Sama jsem ti schystala veei.

Rytí (k sob.)] Mli pravdu — ona zamýšlí

zradu. (Na hlas.) Bude nám smutno tak o samot?

Princezna. Smutno? -— Tak dávno již ne-

byli jsme sami!

Rytí. Ale zvykli jsme, býti tak pohromad.
Jste mi všichni stejn milými.

Princezna. Stejn? — Vskutku?

Rytí. Ano. Kašpárek, i ty, i ti ostatní . . .

Pro jsi smutná?

Princezna. Odpus ... Ve všem mohu t
být poslušnou — vždy jsem tvou nejoddanjší

služkou — jen jedno pemoci nedovedu : svj
smutek.

Rytí. Já nechci, abys byla mou služkou -

jsi mou pítelkyní — a nyní mi upímn ekni,

pro jsi smutná?

Princezna. Nuže — budu upímnou, eknu
ti vše — vždy jsem na to ekala — — Chtla

jsem, abychom byli sami, abych t opt jednou

užila a nemusila se o tvé pohled)' dlit s ostat-

ními — abych ti teba ekla vše, co mne muí,
a pak . . . odešla na vždy.

Rytí. Odešla — pro? Stýská se ti?

Princezna. Až domluvím, poznáš píinu —
není to stesk; ani tob se po mn nezasteskne . .

budeš míti ty druhé, kteí jsou ti stejn mi-

lými — stejn milými jsou ti oni, jichž ujal

jsi se ze soucitu, které k tob poutá prospch

a vdnost — jako ta, kterou jsi bouliv unesl

ze zakletí a kterou k tob upoutaly jiné svazky.

Rytí. A není ti u mne lépe než tam v za-

kletí ?

Princezna. Tam za klášterem byla zahrada,

do které mohla jsem každý pátek — kvetly tam

arokrásné kvtiny, zpívali tam duhoví ptáci

a zvonily a svítily bájné vodotrysky. asem
slýchala jsem z daleka, z daleka hlahol kostel-

ních zvon, o Vánocích zarstal mj pokoj rží
jerišskou a o Velikonocích fialkami. Jen touha,

strašlivá, nekonená touha po nem sladkém

a neznámém, byla nejvtší mukou, nejstrašnjší

kletbou onoho kouzelníka, který mne tam vzník

Rytí. A lituješ toho, že jsem t unesl, že

jsem t vysvobodil ?

Princezna. Nelituji, mj rytíi, nelituji, nebo
t miluji •— miluji t, a za poznání toho citu,

po kterém tam jsem prahla touhou, za to poznání

to stojí, že zbavena jsem tichého smutku a uvr-

žena v bídu a neštstí. Ach, ten kouzelník dobe
vdl, co mne eká, když tak špatn mne stežil

ped tebou.

Rytí. Princezno — blouzníš — nechápu t . .

Princezna. Nechápeš? — Miluji t, slyšíš,

miluji t, tys mocí unesl mne z arovného svta
v stízlivé okolí svoje a tu nejsem nic víc nic

mí než dobrodruh, kterého se ujal tvj soucit

a kterého k tob víže prospch a vdnost ....

Rytí: Urážíš mé pátely . . .

Princezna. Ach, vše už jedno ! Vím, že

není možno pinutiti k lásce — ale moje sobectví

kií, že jsem jí hodna, že jsem ním více, než

ti, které se mnou stejn máš rád. Oni tebou zí-
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skali a já jsem ztratila arovný kraj krásy —
ne — odpus! — poznala jsem lásku •— ó štstí,

ó žal ! Slyšíš — miluji t — a oni . . .

Rytí. Milují mne též. Ješt ped chvíli va-

roval mne jeden z nich, abych nepil z íší, které

pichystalas.

Princezna. Ah... tedy ješt podezení zlo-

inu vrhají na mou lásku. Ano —
-
jsem bídná,

nebo žárlím, jsem bídná, nebo jsem ti vyítala;

mluvilo jen mé sobectví. Chtla jsem poboit

stnu mezi námi — a rozevela se propast’ . . .

A vidíš, proto musím odejít -— proto, že víš

vše . .

.

Rytí. Máš-li mne ráda, neodejdeš.

Princezna. Miluji t a proto odejdu. Nechci

se dlit — chci radji umít, než býti postavena

na roven jiným.

Rytí. Nerozumím ti, princezno.

Princezna. Jsem protivná svou láskou

i smutkem . . . Bu s bohem, rytíi — ani vzpo-

menout si nemusíš
;

pod hradem je stará že-

braka, ta se za mne pomodlí
;

ti bílé rže
budou stežiti mj sen a ti slepé sestry zazpí-

vají píse o mé touze a jejím smutném splnní.

Nešastná chvíle, kdy jsi pišel v blízkost mého

kláštera — a pece blahoslavená!

Rytí. A kam pjdeš? Je noc a zdá se, že

bude boue — sekej, až bude den . . .

Princezna, (strnule.) Ani krpje citu, ani

jiskérky pochopení. . . (s výkikem.) Mj rytíi!

(Vrhne se na chtíc jej keovit obejmout a proti vli jeho

zlíbat — on se jí vymkne). Ah . . .

Rytí. Jsi nemocna, má milá princezno.

Princezna. S Bohem!

(pomalu odchází — ve dveích ješt líbá rytíe pe-

dlouhým pohledem — a zajde).

J. BÍLEK. KALVÁRIE.

Rytí. Kam jde? Pro je tak

smutná, jak podivn mluví? Vždy jsem

jí ekl, že mi je milá . . .

(Po chvíli vracejí se rytíovi druzi).

Rytí. Nepotkal jsi princeznu?

Dráteník. Vidl jsem její bílé roucho

na nádvoí. —
Rytí. Nevíš kam šla princezna?

Kašpárek. Nevidl jsem ji — jen

se mi zdálo, jakobych slyšel její hlas na

hradním most.

Rytí. Nevíš nic o princezn?

Kominík. Nevím. — Ale myslím,

ŽS Se brzo vrátí (tajn stírá si krev s rukou).

Rytí. Ach ano, ona se vrátí!

(Sedají ke stolu a pijí víno).

A nyní teprve dohrály mé marionetky

svou komedii bez hlavy a paty. Prin-

cezna spadla se židle, rozbila si hlavu —
a dobe se jí stalo. Nedivím se tomu

rytíi, že jí nechápal, byl to rozumný

muž — ale já jsem cítil lítost’ její tak,

že mne až hlava rozbolela. Vidíte, ta-

kové vci se mi djí.
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Má DUŠE VÍTZNÁ ! . . .

Život mj zdá se mi bý ti odvážnou plavbou po širokém proudu,

plném vír a nebezpených slap . .

.

(Z vlastního denníku.)

\ I .i duše vítzná! . . . Jak toužn vzpomínáš jásavých líbánk vesel —
víš, když jsme jezerem záivé lásky a ve vni polibk pluli,

kdy jitra z mží se ped námi tásla a skivan si trilkoval vesel

a kdy rže nám spájel)' smysly, kam jsme se hladinou hnuli . . .

O, duše vítzná! . . . Vzpome jen rosy, jak v náru nám hodila palmu,

jíž hrály rubíny, vzpome jen slunka, jak hustý beh baldachýn stkal mu,

když, mladé, stoupalo z krvavých moí a naší se opelo vli . . .

A pak jsme pluli dál . . . kam . . . ? — Ano: po zvucích dalekých, jásavých žalm.

Po zvucích jásavých žalm jsme pluli a behy nám mizely v dáli . . .

Jezero rostlo nám v kypící eku, však žalmy se honily hladí

a palmy mystické kynuly vtvemi, v nichžto se hrdliky smály . . .

O, duše vítzná! . . . My pluli k palmám tm odvážní, silní a mladí,

my pluli šílen v zuivém záchvatu, vzbouená kam nás krev nesla,

akoli v loku nám vlny již stíkaly, a se nám lámala vesla —
my pluli šílen za zpvy žalm a na vnci mystických palem . . .

Však, duše! .. . Orkán tu zadunl pojednou, loku nám pevrhnul málem,

pehlušil žalmy a rozmetal palmy a stíbrný eky proud naplnil kalem

a vichrem divokým rozvíil víry . . . Nad námi skivan si ve trilcích zpíval

a jezy závratné bouily pod námi ... O, vzpome, vítzná duše! . . .

V šílené rozkoši jásalo tlo, však zrak tvj se zachmuen díval

v ten div rostoucí píval . . .
«- —

Víš, jak nám oceán z daleka kýval . . . ?

Však ty jsi šeptala: »Radji uspíme zoufalé touhy a zburcujem závratná snní —
hle, jak se jez nám dme v širý pruh dlouhý a jak se vše mní a divoce pní —
ó, vesluj ku behm . . . !« — —

A tu jsem chopil se vesla, jež slední nám zbylo,

a ty jsi oí svých ku nebi vznesla a Modlitbu velikou pla’s . . .

»Mj Pane . . . lkala jsi . . . uve nás v ržová jitra a posv nám veliké dilo — —
Jsme dti šlapaných luh a chcem’, by se rozply písní jak Hellas,

chcem’, by v nich jásali slavíci lásky, by se v nich nepestal Krásy zvon houpat,

jak rajky prales v zrosených lianech blostných líljí a poupat . . .

O, Pane, žehnej nám mystické dílo . . .«

A víry ztichnuly po této Písni a po této Modlitb tvojí . . .

Hle, duše vítzná . . . Zrcadlem bílých vod hrdlika s palmou se snesla

a za ní zástupy holubic bílých se s olivou v zobácích rojí — :

to zvs je pímí ! O, duše, souhlasíš . . . ? Chopme se sledního vesla . . . !

Hle, vlny klesly a kal vod se snáší a paprsek vysušil lodiku naši —
nuž, duše — souhlasíš . . . ? Behy jsou holé sic — bou strhla posvátné lesíky palem —
však, plujme ku behm . . .! Budem se opájet smutkem a žalem —
v tom síla, duše má. . . Jen když zas v líbánkách pjdeme spolu

zrosenou zahradou krvavých rží, v jichž lžko vždy mkkounce ustelem’ bolu — — —
Nuž, plujme ku behm, má duše istá! . . . Doufej, že stihnem' jich šastn — —
Však slyš! . . . Cos pod hladí . . .! Nco jak píse, když zrosenou nivou se honí —
nco jak první plá mladého zvonu, i první zpv hrdinské básn — —
Oh ! Plesej, duše má — —

! Blahá to pedzvst je Žití, jež z posvátných vod se nám roní

a která mystickým svtlem vždy svítí a mystickou hudbou vždy zvoní . . .

Oh ! Plesej, duše má — —
! Silnou je modlitba toho, kdo s lilijí v dlani se kloní!

V PRAZE, 9. listopadu 189 >. FRANT. SEKANINA.
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ODZIMNÍ MOTIV. — NAPSAL
JOSEF LEDA.
Dupot nkolika set kopyt ozýval se na

silnici, kouící se prachem, na njž dopadala již

veerní rosa. Jen tu a tam, jak uzel v tkanin,

nkolik pervaných skok poplašeného kon,
a zas jednotvárn hluí to odmeným klusem

veerním tichem v dál.

Nemluví se. Každý dlouhou jízdou znaven

v myšlénky zabrán. Druh o druha se nestará.

Umlkly písn a popvky jezdc, ba i kon tiše

bez ehotu nesou svou tíž.

Jel jsem v ele své švadrony, po dlouhé ad
let krajem, jejž nazýval jsem svou otinou.

Poznával jsem ty chatre, roztroušené v po-

lích, ty chaty na kraji lesa, slepené z bláta a potu,

ty rybníky, Boží muka na kižovatce, vtrem
naklonná — to vše, vše upamatovalo mne na

kus mého prchlého mládí. Jak divn ozývaly se

všechny ty vzpomínky dnes v mém srdci!

Již tomu tak dávno co nevidl jsem ten svj
domov ! A pec mne to tolikrát vábilo zpt. Jak

toužíval jsem kdys po tom šeru zádumivých
jedlí, pod nimiž kdys kul jsem smlé plány

v budoucnost', jež záila mi jasnou hvzdou
v mlze mých illusí a pedstav. Pak zachvátil

i mne vír života, žil a tonul jsem v nm, ani

netuše, jak jsem se odcizil.

Dnes zím opt své mládí a vzpomínky na

n vracejí se v duši.

Bylo mi deset rok, kdy pochovali tu duši,

která byla mi vším na svt — mou babiku.

Tu ženu, která nahrazovala mi matku, jež život

mj vykoupila svým žitím. Otec, správce panství,

po deset tch rok zstal vdovcem vida oporu

domácnosti svojí v energické, pedobré matce

své choti, která po smrti dcein vedla hospo-

dáství a vychovávala pozstalé dít. Pak i ona

odešla tam, odkud není návratu, za svou dcerou,

a já jsem osiel úpln. Otec oženil se podruhé a já

dán z domu na vychování. Tehdy rozlouil jsem

se s kolébkou svého dtství, bych vícekráte

v domov se nevrátil.

Otec netšil se dlouho štstí druhého man-
želství, zesnul též, a tak osudem rozervána po-

slední páska, která k rodin a domovu mne
poutala.

Moji milí pochováni byli v rodinné hrobce

v hlavním mst, kde jeden z mých dd od-

poinek pro rod svj byl zbudoval.

Sem zajíždl jsem asem, ve výroní dny
úmrtí, bych poctil jich památku, le v kraj, kde

svítilo slunko dtství mého, jsem nikdy nepišel

až dnes, po ad let, jako muž a vojín.

Suché listí kaštan silnici vroubících tepeta-

vým letem zvolna padalo mi na hlavu, šustilo pod
kopyty mého kon. Vtvemi, zpola listí zbave-

nými, vykukovala z mlhy silhueta mého rodišt.

Již vidl jsem tu ernou vž zámeku s bizarní

kopulí, skrývající se v korunách starých lip

parku, jež zele dosud byly podržely, vzdorujíce

nejdéle podzimnímu chladu.

Mimodk uchopila ruka má uzdu krateji

a ostruha zabodla se v bok kon, jenž peskoiv
píkop, cvalem dal se do polí brázdou oranice.

Stanul jsem a rozhlédl jsem se kolem. Bylo mi tak

blaze kol srdce a vlhnui mi zrak. Jsem doma!
Bu pozdraven mj drahý domove, ty pohádko
mého života, zda mne poznáváš?

Tepetavý hlas polnice vytrhl mne ze vzpo-

mínek. Tasiv palaš, vracel jsem se k oddlení
a kon, tušíce odpoinek, nesli nás lehkým
klusem do osad}', z níž vyrojilo se nám hejno

dtí v ústrety, zvdav nás prohlížejíc.

* *
*

Bydlím v zámeku, v pokojíku s vyhlídkou

do parku. Mé pání, bych strávil tuto noc pod
rodnou stechou, se nevyplnilo. Obydlí, kde jsme
bydleli, dávno vyhoelo a na místech tch vy-

stavn nový, vkusný pavillon. Jen zámeek
a park zstal nezmnn. Znal jsem tu každý
kout, i tento pokojík. Le z obyvatel jeho ne-

postihl jsem nikoho, ti všichni leží tam na svahu
kol kostelíka.

Umdlen, odloživ pilbu, rozhlédl jsem se ven.

Krásná noc, vlažná, jasná. Zím obrysy strom,
starých lip a rozvtvených jedlí, úzké stezky

klikat trávníkem se vinoucí, vše v jedné nuanci,

temné,, jak závojem zastené.

Po tch cestách bhával jsem, dít nezkažené,

dobré, štstím kypící, po boku dobré, stíbrovlasé

staenky, v bílý epeek a erný šat peliv
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odné, s vným úsmvem na rtech a mladým
leskem velkých erných oí, zapadlých, a pec
nevyhaslých, záících neskonalou nhou.

Byla to zlatá žena, se srdcem dítte, žijící

ve svých snech a illusích, jež zachovala si do

poslední chvíle svého stáí. Sama duše nevšední,

ideální, dovedla mluviti k vzntlivému srdci dí-

tte, zbudovala nehynoucí svj pomník v nm,
dovedla vdechnouti do duše jeho kouzlo poesie,

vdouc, že je nejkrásnjším vnem, jež žena

dítti mže pro život dát. Jedna po druhé z postav

z babiiných povídek pedstupovala ped mou
mysl, hledíc na mne, jak by se ptaly: Znáš

nás — znáš?

O znám vás všechny, do dnešní chvíle zbyly

jste mi po sterém zklamání a útrapách života

ku potše mého nitra. Na vžních hodinách

dunl úder za úderem a v záptí dole, v pod-

hradí, ozval se roh ponocného.

Pohlédnuv naposled do noci, zavel jsem

okno, ulehl na pipravené lože, shasil svíce.

Zvolna a zvolna vystupovaly jednotlivé ob-

rysy rzných pedmt v chabém msíním
svtle, a rozeznával jsem opt své okolí. Nad ta-

petovými dvemi, proti mému loži visel starý

obraz, podobizna zpola ženy, zpola dítte, bledých

lící, kol nichž splývaly dlouhé kadee. Skrze po-

otevené rtíky blalyr se bílé zoubky a dv oi
záily z obrazu, hledíce na mne. Zadíval jsem se

na obraz — a tu zdálo se mi, že obliej ten na-

bývá života, že v oku tom leskne se svit duše,

že rty se pohybují, že vystupuje ta postavika

z rámu. —
»Znáš mne?« šeptají rtíky dvátka useda-

jícího na pelest’ mého lože.

»Ty neznáš již Gerdu z babiiných pohádek ?«

»Babika žije mezi námi, v naší íši, se všemi

svými brdinami, tam v sklenném zámku na

ržové hoe, tam spí blahý spánek, nerušený

šumem a strastmi života — ty zlý drsný vojáku.

Vidíš, tob též, jak malému Kaji, snhová krá-

lovna vdechla led kol srdce, že necítíš to teplo

pohádky víc, tvá duše nevidí pvab pírody,

nevystihne, nerozumí ei les a povídce vlnek

nad stávkem ve vírech se toících !«

Gerdo, Gerdo, uve mne tam, do pohádkové

své íše, nech mne mou matku zít, vdechni

kouzlem svým mé dtství na okamžik jen v mou
duši, prolom ten led všednosti, jejž cítím svírati

mé srdce a vem celý mj život za nkolik oka-

mžik prchlého štstí

!

Usmála se. »Nuž povedu t pohádkou o tveru

roních poasí.

«

* *
*

Sedím na sedátku, v parku, venku u potoka,

protékajícího zeleným trávníkem pod jasmínovým

keem, kde blají se poupata. Kol vody modrá

se beh pomnnkami. Jsem hoch, hrající si s pa-

pírovým lunkem, jejž pouštím po potoku.

Nade mnou sklání se štíhlá postava mé ba-

biky, hladíc mé kadee.

Jak zmítá se lunek, naráží na behy, kolísá

a mizí nesen proudem v záhybu potoka.

»Kam plyne ta voda, babiko ?« ptám se.

»Daleko, dít, daleko, do moe, •—

«

»A nezastaví se nikdy ?«

»Nikdy, plyne jak život, jist a vn, až

dojde svého cíle. Tak jako uplyne mj, bude

se svtem vinout i tvj mé dít, a po tob život

jiných, co uplynulo, nenavrátí se nikdy víc.

Pohlédl jsem na babiku. V oku jejím tpyr-

tila se slza, a ona políbila mne na elo.

^Babiko má drahá, drahá !« zvolám — a vidím

postavu její blednouti a mizeti. Obraz se roz-

plynul.

»To'bylo jaro tvého života« vece Gerda.

* *
*

Stromy kol obalily se kvtem, poupata šeíku

se rozvinula, nebe skvlo se temnou modí
a vše dýše opojnou vní. Jsem mladíkem na

prahu mužného vku.

Hledím do potoka. Jaký to sen ! Z vln hledí

na mne hlavika krásné ženy. Olgo! Má duše

drahá, jediná, mám tebe opt! Klesám na kolena

ruce vztahuje nad obrazem své první lásky.

Vtík zeil hladinu vody, obraz zmizel, a na

míst tom pomalu otáely se vlnky v malý vír.

»To hlubina, v níž utopil jsi své mládí, léto

svého žití, « a Gerda dotkla se proutkem vln.

Do vody padly první lístky olší nad po-

tokem se rozkládajících. Jasné nebe potáhlo se
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* *
*

Sedím zas v sedle, v ele

svých hoch, lesknou se

pilby v ranním slunci a

kon netrpliv tepají pdu.

Hoj, jaké to jitro ! Na pa-

vuin, kde v stedu pavouk

trní, sráží se jíní, perli-

šedými parami a list po listu vadl, žloutl, padal

na naše hlavy. Vše kolem svadlé, mrtvé. Skrz

holé již vtve vanul chladný vtík. Pitulil

jsem se ku Gerd. To podzim. Ne nechci vidt

víc, zachra mne.

Shýbla se a v hrst’ vtlaila mi nco suchého

listí. »To vezmi, « vece, »v zlato se ti promní,

až padne sníh na hlavu tvou v jeseni života.

Já procitl. Jasné paprsky podzimního rána

mne pozdravily. Na pikrývce spoívalo nco
suchých list, jež as vítr veer skrz otevené

okno byl sem zavanul. —
Nkolik z nich, obráce-

ných rubem, zlatém záilo

v sluneních paprscích. Mo-

dré oi podobizny hledly

na mne, jak by íci chtly:

Dobré jitro, cizince!

Chopiv se list, pitiskl

jsem je k ústm.
Ano, znám vás vy su-

ché, svadlé listí, dare Gcr-

din, vy zlato upomínek na

dávný as šastných dn
ráje dtství, ty odkaze zla-

tých duší mých milých, jež

jedin zbyly jste mi út-
chou a radostí do dnešních

chvil, kdy spár osudu ro-

zerval mé nitro a šediny

zblely mou leb.

Za v svt dal bych

vás, vy drahé upomínky
moje; já rozumím i vám,

žluté, svadlé listy, rozumím
vaší písni, již pjete klesa-

jíce tepetavým letem v hrob,

kde bílý na vás napadne

sníh.

kami se leskne každá jeho krpj na hedvábných

nitkách. »Chopte se zbraní — klusem v ped!«

A nkolik set podkov duní po tvrdé pd
silnice jednotvárným tempem v dál. Z ad jezdc
zní hovor a smích. Víc a více mizí z obzoru

zámeek a vž s bizarní bání, jež špikou již

jen z korun parku vykukuje. Te zahneme na-

posled — a ztratí se nám navždy z oí.

S Bohem, ty drahý, rodný kraji, já v upomínku

suché listí z parku zaváté nesu pod kabátcem

na prsou. Bh t opatruj

!

OLDICH HOMOLÁ. STUDIE Z PLENAIRU.
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TROCI. — NAPSAL KAREL
MAŠEK, (konec.)

Karel Janda žil zatím na starém míst
spsobem skoro již tak obyejným, jako ti druzí.

Nebylo možno najiti nco, co by osvžilo proud

dnu
;
stálo by to mnoho namáhání, a to, co vyhle-

dával díve, bylo již píliš obyejným. Kristin

odvykl, na Božku zapomínal a jen pišlo-li její

psaní, vzpomnl si na okamžik, že kdesi jedna

žena k vli nmu a jeho vinou trpí. Nepocho-

poval dosti utrpení její lásky, ml na mysli jen

bolesti fysické a tíhu bžných starostí, pod kte-

rými se prostední povaha láme.

Pi pozdjších dopisech býval ten pocit inten-

sivnjší a tíže se zapomínal. Jako by ta žena

nabývala nadvlády. On slábl, ona byla klid-

njší — aspo z jejích list to tak znlo. Jen

o njakém svém híchu blouznila — byl pe-
svden, že v závratném víru své lásky nazývá

híchem pouhou pošetilost.

Nerad otevíral listy, ale stejn nevolno mu
bylo, když v obvyklou dobu psaní nepicházelo.

Stalo se, že ekal darmo dva dny. Sel tedy

k jejím rodim.

Byl doma pouze otec — po podezelém okol-

kování vyhrklo z nho, že matka byla odvolána

telegraficky do Prahy.

Piblížil se tedy okamžik, jehož píchodu až

dosud viti nechtl. Nyní náhle slyšel, že Božka

je v nemocnici, že pitížila jí ješt nemoc jiná.

Je to všecko k zlosti! byla konená výslednice

jeho myšlenek, když ze stísnného ovzduší bytu

malých lidí vyšel do mlhavého veera zimního.

Hloupá tíha starostí. Na pipouštt si nco
ze všeho toho na mysl? Provinil jsem se já, i
ona, i nkdo jiný — vše stejné. A vše mi mže
býti lhostejným. Fuj! Hlouposti.

Dotrné myšlenky ho tísnily. Rval se trochu

se svým svdomím — chtl být pesvden, že

nemá viny, že nesvedl nikoho, a pravšedním

píbhem že jest utrpení oné ženy, která obt-

žovala jeho vzpomínky.

A co ze všeho bude?

Zbyteno pemýšlet ! A pece nebylo možno
rozptýliti se jinak. Tvrdil sám sob, že nemá
svdomí ani strachu, ale pro slyšel stále hukot
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zvon v hlav — znlo to a znlo, bušilo to

v skrán . . .

Sáhl ke starému prostedku, pozval k sob
ženu — ale když klepala na jeho okno, vyhnal

ji surovými slovy.

A zvony znly mu pod skránmi tak dlouho,

až se rumem dokonale spil.

* *
*

Sel se k otci opt peptat, neobdržev sám
zpráv.

Otec nevdl nieho. Cekal pouze; chodil po

pokoji, pokašlával a poal mluviti o poasí.

Karel Janda, rozmrzen nejistotou a líný odejít,

pizvukoval. Jednou man vyhlédl oknem, a vidl

smrem od nádraží picházet matku. Nesla n-
jaký uzel a jen tak v ruce mla kožešinovou

apku, kterou Božka nosívala.

Neekl nic, ekal — a stál stejn zamraen,
když matka vešla a s pláem objímala svého muže.

Bylo tedy po všem. -

—

Ne. Nyní musil hráti on
;
nha rodi náhle

se k nmu obrátila — neoekávaná, a —
-

jak

dobe vdl — nezasloužená.

Mráz ho pecházel —
•
pišli k nmu, Božina

matka jej hladila, ruce mu tiskli a ty ei!

»Pane Jando — potšte se —- bože! my jsme

rodie, my to také cítíme, je to rána — ale pro

boha, jen si neubližte, — tak náhle — ona vás

mla tak ráda . . .«

Ale lidé, vždy mi vlastn byla lhostejnou,

pišla mi jen do cesty, jsem rád, že je po všem . . .

tanulo na mysli jemu.

Musil poslouchati sms lži a pravdy, jak

umírala nkolik okamžik po smrti jeho dítte,

volajíc jeho jméno a tisknouc jeho podobiznu

k srdci. S tím spojen byl náek, jak je v Praze

drahé živobytí a co penz stojí poheb, tak že

konen mohl odejiti s výmluvou, že jde, aby

jím poslal peníze.

* *
*

Ani nyní nevyprostil se z jejich pout.

Špína všednosti vyhrnula se proudem po její

smrti.

Nejprve žaloby rodi na zlé asy zakrývané

smutkem pro dceru a soustrastí s jeho osudem.
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A nemohl-li ihned pomoci, již vy-

skytla se narážka na ukrutenství

muže zabíjejícího choutkami svými

mladé dve.

Také z Prahy došel list od lidí,

kde Božka zstávala. Dlouhá hi-

storie o tom, jak trpla vzpomín-

kami na nj, jak umírajíc blou-

znila o híchu a svdomí a lásce —
a že snad utrpení duševní spíše

bylo píinou kvapných soucho-

tin, ji usmrtivších, než ono dít,

zemelé nkolik hodin po zro-

zení. —

•

Následovaly klepy o bezcitnosti

matin, která zatajila smr dcei-

nu, aby neopovážili se oni zatajiti

jí cos z pozstalosti — nerozpro-

dané dosud trosky šatstva ... A to

ubohé dve jak dlouho prý leželo

nepohbeno, opuštno v anato-

mickém sále — až konen oni,

chudí lidé .... a kdo o pomník

se postará? — Také zbyly malé

nedoplatky . . .

Vrcholem všeho bylo, když

jednou matka Božina k nmu
pišla a po dlouhém okolkování

piznala se, že by vdla pro nj
o nevst, bohaté .... Mnohá by

se rozmýšlela, státi se jeho ženou,

je tu Božina minulost, její olou-

pení rodie .... ale tatáž, o které

mluví, slíbila jimza mlení jejich —
málo sice — ale v hotovosti . . .

* *
*

Když Kristina opt se na n-
kolik dní objevila, postarali se lidé,

aby se o všem dkladn dozv-
dla. Ženy postavily se tsn ku

dveím jejich pokoje a hlasit roz-

kládaly celou historii.

Když se Karel vrátil, zeptala

se ho Kristina drsným a páno-
suc„ARDOVa-boudová.

vitým pízvukem, jaký si po-

slední dobou navykla, co na všem
pravdy.

Vyprávl jí stejný obsah se

smšnými poznámkami o všed-

ních pívscích svého píbhu —
a ježto mluvil se ženou, která

s ním žila, dodal že Božky nikdy

nemiloval.

Kristina tak njak zle se po-

usmála — jakoby vítzila její žár-

livost — a ekla mu: »Uvidíš, že

nebyla hodna tvé lásky.

«

A po njakém ase pinesla

trofeje své závisti.

»Doba, kdy se tvj píbh se-

hrál, byla mi nápadn krátká.

Šla jsem k jejím rodim a lží,

že znáš nepoctivý základ jejich

vydraství, vyloudila jsem na

nich poslední list, který jim psala.

ti, hrdino.

«

*
*-

*

»Kdybych umela, není on tím

vinnen . . . Zamilovala jsem se

do nho po prvním setkání, ne-

všímal si mne — a když jsem

v let odjela, tam . . . vzdala

jsem se ze vzdoru prvnímu, který

pišel. Student njaký; ten je ot-

cem mého dítte. Když jsem se

vrátila, byla jsem drzejší, zdailo

se mi dosáhnouti, po em váše
má prahla — — — A mám ho

tak strašliv ráda, nemohu se

mu pec piznati, on by mne za-

vrhl . . . On smí jen vdt, že jej

miluji a podvádím-li jej, je toho

píinou jen má láska. — On je

svoboden, on není zavázán ni-

ím — jen a na mne nezapo-

mene . . . .« — -— — — — —

Jak byl ve svých oích nyní

smšným hrdinou. — Podvádn,
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smýkán špinavým klepem — vykoisován, dal

se trýzniti i starostmi — — ba, ani to su-

rové vítzství nad ní nebylo pravdou — a ta

strašná láska její byla vždy jen tížícím ka-

menem. Tak dlouho byl pánem a dv ženy

na nm pomstily své sestry; jedna jej pod-

vedla, druhá pedstihla jej dvtipem, podvod

odhalivši.

Jak smšným byl hrdinou ten bývalý rek

ženských sn.

U RAKVE.

Pochmurný pokoj. Pár amateur umní.

A v rakvi ležíš Ty. Mramorový klid zjasnil

Tvé tahy v poslední úsmv.

Polorozvité rže, zrosene ješt ervnovou nocí,

sladké, žlutavé rúže, na nž jsi býval tak pyšný,

voní z Tvé rakve. Píteli, Tvoje jara!

Jak ten vzduch zšedl ! Stesk hoký a údiv tu cítím

nad Tebou, zmlklým juž, melancholicky vážným

a touhu po písních, jimiž zpívala Tvoje jara!

I ona pišla. Cítíš ten pronikavý parfum ?

Oh, pišla, s tou lichotnou nžností hadí,

jež rdousila Tvoje sny. Vítzná, k triumfu pišla.

Žena, jak znal’s ji. — Oh, nelkejte, drahá.

Ten havraní vlas ... a pocely žhavé ... a extase nocí . . . .

Život je štdrý. Vše Vám nahradí.

•35* -35-w w

O hrajte ! Veer je smutný,

svítilny zmaten hoí,

sníh pokradmu do ulic padá

a popel v duši mou.

Ó hrajte ! Je tu tak ticho

Mám rád tu hymnickou boui,

jež z duše Vám do ton šlehá

v he prst nervosních.

O hrajte! Zimnin planou

mé oi, v spánky krev buší —
ó hrajte tu sonátu starou,

sonátu melancholickou!

Text známý v doprovod zpívat

nám budou pohledy duší:

sen, idylla, výkiky bolu

to ticho rozvlní.

KAREL TOMAN.
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Peccavi !

Blátivou ulicí vlekl jsem mdlé svoje tlo,

mlhavý déš se mi truchliv na šaty všel,

svítilen svtlo se žlutav tu a tam chvlo,

nikdo té chvíle tou zamlklou ulicí nešel.

Piana tóny mi chvílemi zaznly duší,

chvílemi smích se v ní ozval, tak protivný nyní,

znavený, zhnusený šel jsem tou ulice hluší,

slyše své kroky znít s rouleaux výkladních skíní.

Náhle se divoká bolest mi do duše vryla:

jméno tvé isté kdos tichounce zašeptal ve mn:
plakala duše má, plakala cudnost má zbylá,

na dn mé bytosti jen se cos chechtalo temn.

DO KNIHY »TOUHA «.

Cítíš to stesknutí v mlhavém odpldni,

venku když listí už padá,

když se ti vrývav vzpomínka poslední

z pešlého léta do duše vkrádá,

a ty bys plakala ráda?

Je to jen smutek a plá nkdy zoufalý,

co tady ze všeho zbývá

;

my jsme tak viili, my jsme tak doufali,

te nám ten smutek do hrudi splývá,

a \' našich duších se stmívá.

ADOLF BOH. DOSTAL.

Smutná pohádka.

Daleko, velmi daleko,

kam i touhy se odvážit boji,

na nejzazšim ostrovu moe sn
založil íši svoji.

A vílu snivého pramene,

tu nejkrasší v zemi celé

dal provolat blažen chotí svou

a královnou íše své skvlé.

Však závistný erný démon zlý

se vplížil kdys ernou zradou

v hrad jeho bílý za noci . . .

a otrávil královnu mladou.

Dva cypryše nyní jí nad hlavou

své písn šumí tiše . . .

král pláe a nemže zapomnít,

a hyne jeho íše.

LOTHAR SUCHV.
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Kronika. - MALBY V NAŠICH CHRÁMECH.
— ZACHOVÁNÍ STAROBYLÉHO RÁZU PRAHY,

JEJÍ ÚPRAVA A CO S NÍ SOUVISÍ. - NAKLA-

DATELÉ UMLCI, UMLCI NAKLADATELÉ. -
(KONEC.)

Jdme i na jiná místa Prahy kde se staví,

zídka se potšíme, málokdy prospje se vzhledu

ulic novými stavbami. Nestalo se tak vystavením

gotické ptipatrové budovy na ostrohu naproti

Jelenímu píkopu, nestalo se tak i jinde. Vtšinou

nových staveb nezískal celek, však i bez zetele

k celku nemožno se jimi potšiti, ba tu teprvé

jasn vyniká, kde vzí koen zla.

Bedlivý kroniká by sice pi každém kikla-

vjším porušení vzhledu ulic shledal, že bylo

v as, kde to vbec možno bylo, poukázováno

na hích páchaný; mže to však býti omluvou?

Jest vskutku zajímavo pihlížeti, jak se v Praze

a v království staví v dob, kdy heslo : Zacho-

vání starobylé Prahy a mst eských ozývá se

i ve vážných síních radnic. Obec Pražská vysta-

vla velikou nákladnou tržnici na míst krásných

rázovitých budov s podloubím, a jak se tu po-

starala o zachování starobylého vzhledu díve tak

zajímavého námstí? Pod záštitou obce vysta-

vla mstská spoitelna palác poblíže Havelského

kostela, jak tu šetila rázu námstí, a jak se

stalo, že byl pohled na jindy pkné námstí tak

kiklav znešvaen? Obec nechala poíditi pro

nkteré ásti Prahy upravovai plány, z nichž

nkteré jsou již uzákonny, a pi dosavadním

stavu vcí nelze ani dobe viti, že by pi nich

vzat byl náležitý ohled k rázu msta a k jeho

umleckým památkám.

Dovídáme se : S akcí pro zachování staroby-

lého rázu Prahy vyslovily svj souhlas sl. zá-

ložna v A., sl. spolek v B., slavná Beseda v C.,

Znáte jaké tyto korporace pro své úele, vlastn

pro využitkování svých penz vystavly baráky

na námstí starobylých mst A. B. C. a ptáte

se v podivu, kam zmizela z království eského

opravdovost? Což vládne všude fráse, a opt jen

fráse ? Konen, snad je vci té pece opravdovosti

více než tušíte, snad pro Bh, zachování staro-

bylého rázu vykládá si vrchnost v A. B. C. po

svém a ví, že postavením neslohové moderní

Záložny, Besedy a spolkového domu opravdu

pispla záslužn k zachování jeho.

Zdá se, že dnešní ruch záchranný a úpravný

pes rušnos svou nevnikl hloubji, snad je tím

vinna ta povstná naše schopnost' organisaní,

aneb snad by pece vinu nesl nedostatek oprav-

dovosti a vytrvalosti, a vrozený nám sanguinism?

Vc objasnila by se bližším pihlídnutím, jak

onen ruch záchranný a úpravný se ozývá tam,

kde pirozen ozývati by se ml nejživji, nej-

bujnji. Jak bouí to v obci výtvarník, v obci

umlc eských? Mezi umleckými kritiky? Jak

ozývá se ruch tento v našich revuích, v našich

listech a asopisech? Jak postaráno jest o to,

abychom poznali v pravý as jasn, náležit

a nezkalen nejdležitjší initele pi úprav
Prahy, abychom náhle nedožili nemilého pekva-

pení, jemuž tžko ba nemožno by bylo eliti?

Co dosaváde uinno bylo, aby veejnosti ob-

jasnny náležit byly otázky splavnní Vltavy

a následky jeho pro vzhled Prahy, co uinno
bylo, aby vzbuzena byla dvra ve zdar nových

ástí msta v assananím obvodu.

Jist, že by se pihlédnutím i jen ku nkterým
tmto zjevm ukázalo, kde dosavádní neúspchy
ruchu záchranného a úpravovacího vzí.

V koenech eské pirozenosti tkví jistá, pes
vše pravím bohudík, že nevyhladitelná dvra,
která nás utšuje v dobách nejhorších, kterou

lze vyjádili slovy: »Však ono již njak bude,«

aneb »Pán Bh dá.« A jisto jest, že jsme asto

z rzných nepíjemností vyklouzli cestami ne-

oekávanými a nepedvídanými. Dej Bh, aby
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se tak stalo i píšt ve všech pro nás dležitých

záležitostech, aby si opt eská natura njak
sama pomohla.*)

Pipomínám sob pi té píležitosti, že jsme

v poslední dob, svdky zajímavé, neobvyklé vý-

pomoci. Šlo o vydání umleckých publikací,

knižném bez dlouhého pedchozího ohlašování

ku p. : Práce Mikuláše Aleše v tech ob-

jemných svazcích, objeví se Výtvarné pa-

mátky z národopisné výstavy esko-
slovanské r. 1895., obsáhlé to dílo o mnoha
svazcích a stech velikých vyobrazení, objeví se

FR. KAVÁN. RAŠENÍ.

které by si do šíky cestu klestily, tudíž lev-

ných dl. Jinde vydávají se nákladem akademií,

ministerstev, nákladem zem, a tam, kde jsou cti-

žádostiví nakladatelé, nákladem tchto, a stalo se

již asto že tito s umleckým vkusem úkolu

svému dostojí, dobré vci prospjí, a vlastní

škody nedoznají. U nás jsme v píin té bez po-

moci. Nemže pomoci c. k. eská akademie, ne-

mže pomoci c. k. ministerstvo, nemže pomoci

zem ani nakladatelé, nu a tu objeví se na trhu

*) Z nedostatku místa nuceni jsme byli rozdlili » Kroniku-

urenou do prvního ísla do ísel tí, a tím se stalo, že ped-

bhla našeho kronikáe zpráva obsažená v pedešlém sešit

o ustavení umlecké komise pro úpravu Prahy. Ke zpráv té

dodáváme, že ustavení komise nebylo vyvoláno podanými

pamtními spisy. Jak povstala komise ona ponecháváme po-

vedeti kronikái. (Fozn. redahcc.)

v sešitech svtlotiskem výbr z díla toho pod

stejným titulem. A kdo jsou nakladateli tchto

dl? Nezkušení v tchto vcech výtvarníci.

Nech jim smlým štstí peje. Vru, že sluší

konati povinnost' oproti nakladatelm jimž jde

o fedrování umní, stejn jako oproti umlcm,
kteí okolnostmi nuceni stali se nakladateli.

Plnní povinnosti té zdá se nám býti snadným
ba výhodný™ pi publikacích, o nichž jsme se

zmínili, prodávají výtvarníci díla ona tém pod

cenou, a pece prý jsou plni obav, zda nevalný

náklad svj odbydou. Jaká to píležitost' uiniti

sob zásluhy o šíení dobré práce domácí Ped
vánoci jest k tomu doba nad jiné vhodná.

Jak zachovají se tu vlastenetí naši páni knh-
kupci, kolik exemplá tchto pkných dl od-

budou ?
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V. Mašek obdržev stipendium Akademie trávil celé le-

tošní léto na moravské Slováci
;

z bohaté mapy, již sebou

odtud pivezl, vyata tuto reprodukovaná studie »SEKÁG«.

Jako ukázku z vánoní výstavy Umlecké Besedy podá-

váme »LEŠETÍNSKÉHO KOVÁE* Jar. Špillara. — P. T.

publikum, které nemá píležitost do salonu Topiova zablou-

diti, nech srovná tuto reprodukci s »kritickou« zmínkou

»Rozhled«.

»KALYÁRIE.« Práce sochae Frant. Bílka v životní

velikosti provedená, nalézá se v kostele rodišti umlce, v Chy-

nov u Tábora. Umlec doprovází dílo své tmito strunými

slovy: »Panna Maria po sejmutí a odnesení Krista s kíže ne-

klesá pi hrozném tom hoi, jako vše,

co kol. Snahou moji bylo, již v li-

niích vc, myšlénku vyjádit a spsob

provedení co možno v jednoduchých

rysech. Místo »Hora lebek« (Golgotha)

jako hora lebek udlána.

«

TOUHA — HOE — KLID repro-

dukovány dle barevných skizzFerd.

Engelmullera, k nimž kreslené výpl-

n kolem pípadným jsou doprovodem.

Litujeme, že reprodukcí STUDIE

ZPLENAIRU Oldicha Homoláe
nemožno podati též barevný dojem její.

LINKA DEKORANÍ A. Suchar-

dové-Boudové.

F r. Kavána ->RAŠENÍ«. Jaro —
nebem táhnou ješt šedé mraky a na

vlhkých lukách poíná se tráva tu

i tam v dlouhých pruzích zelenat. — Studený vítr, ale v stro-

mech již to raší . . .

HISTORIE. Skizza S. Suchardy pro výzdobu mstského

musea v Praze. — Od téhož záhlaví pozvánky k Alšovu veeru.

Ad. Wiesner. DRAKY. Sujet podízen jest problému

kterým podán kontrast svtla stlumeného uvnit svtnice po

skupin peí deroucích se rozlévajícího, oproti jasu venku.

ZPRÁVY UMLECKÉ.
Bratrstvo sv. Lukáše, výpomocný a pensijní to

spolek umlc výtvarných v Praze, konal dne 22. listopadu

t. r. svoji ádnou valnou hromadu, pi kteréžto píležitosti

na oslavu 251etého trvání spolku vydána brožura: Prvních

dvacetpt let spolku sv. Lukáše a pohled na dívjší sdru-

žení výtvarných umlc v Praze 1348— 1895. Napsal Victor

Barvítius. — vrt století uplynulo od té dob}', co Ant. Lhota

spolen s Jos. M. Trenkwaldem a R. Mllerem, postarali se

o zaražení tohoto spolku a necelá ta doba dostaila k tomu,

aby se na tak dalece zapomnlo, že se tvrdilo (stalo se

tak po umlecké slavnosti na Žofín r. 1894', že pensijního

spolku výtvarník vbec nestává. — Inu ovšem u nás pro-

padá nevšímavosti a zapomnní všecko, o em stále a stále

se nemluví, co stále a stále se nevnucuje. A na to oni tiší

a pilní pracovníci, funkcionái spolku docela zapomnli. Do-

volíme si tedy sami na bratrstvo sv. Lukáše upozorniti, vy-

jímajíce z jeho stanov a výroní zprávy následující: Bratrstvo

sv. Lukáše založeno bylo koncem r. 1870 za úelem a) udí-

lení doasných podpor lenm, když bez vlastní viny do

nouze pišli, b) placení píspvk na poheb; dále tm, co

také na pensijní matici pipláceli; c) vyplácení roních pensí

po dosažení 65 (!) roku nebo po nastalé neschopnosti k práci,

po chorob tlesní nebo duševní a d) vyplácení roních

pensí jich vdovám a sirotkm. Z výkaz jest patrno, že

v prvních letech spolku upotebovalo se prostedk spolko-

vých pomrn dost málo, tak že když v 9. roce zaalo se

vypláceti, mohlo se po prvních osm-

tvrtletí bez ustání udíleti 75-zlatová

pensijní quota (300 zl. roní pense).

Od r. 1879 vzrstal však poet pen-

sist a to tak rychle, že v prvním

tvrtletí 1887 musel býti snížen podíl

až na 40 zl. (roní pense 160 zl.). Za

nynjšího stavu pak obnáší každá

ze tvrtletních pensijních quot okrou-

hle 51 zl. (roní 204 zl.). Úhrnná

suma spolku vyplacených pensí, vý-

pomocí a pohebních píspvk ob-

náší koncem 25. roku jeho trvání

45.996 zl. 98 kr. — Tuto krátce uve-

dené, mluví samo i pro úel i o tom,

jak úele toho bylo dosaženo. — Ne-

upozorujeme na to vrstvy nejširší,

nechceme, aby ony skládaly hivny

své na prospch umlc-veteránu,

jich vdov a sirotk, ale obracíme se

na kruhy umleckým nejbližší ano i na rzné lánky roz-

padlého kruhu tohoto.

Akademie pro vdy, sloves nos a umní. Byli

jsme pímo vyzváni (as, 12. XII. 96.) k úsudku o této kor-

poraci u píležitosti výroní schze Akademie dne 2. pros.,

v níž podána byla zpráva o innosti a udlených cenách za

nejlepší díla v oborech umní literárního, hudebního i vý-

tvarného. Co íkáme innosti ústavu tohoto v ohledu na rozvoj

umní domácího? Co íkáme tomu, jak naloženo bylo s pe-

nzi ze subvence státní a zemské? Co íkáme tomu, že

dostal 1000 zl. pan M. ?— Oekáváte snad proto, že nikdo,

abychom tak ekli z rodinného kruhu našeho nebyl obšastnn

niím, že proto uhodíme na buben? — Nikoli, nám je to po-

savad úpln jedno, komu svena k zužitkování hivna 1000,

400 nebo 200 zlatých, ten známý umlecký »brotnajd« v mla-

dých adách dosud se nezahnízdil a bohdá nezahnízdí, pokud

oproti širším zájmm umleckým nebudeme stavtí osobní

zájmy materielní. A potud také nebude se nám jednati o sumy

a osoby. Máme-li se pak oteven o udílení cen, jich stano-

vení a ásten o innosti Akademie zmíniti, tu pravíme

:

1. Zdejší obec umlecká jest tak malá, že vidíme jeden druhému

do mísy, nekuli do atelieru, tak malá, že píliš dobe víme,

co kdo dobrého udlal a dokonce vystavil, než abychom

považovali za nutné o cenu se ucházeti: Jakékoli uchá-

S. SUCHARDA. HISTORIE.
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zení se má vždycky v sob osten ponižující.

2. Udjleti ceny v zlatých medailliích má snad význam pro

starší výtvarníky, jinak dobe situované, dáti ale malou

zlatou medaili i umlci s existencí zápasícímu je i 1 1 u-

sorní. 3. Odsuzující kritiku konání Akademie ku povzne-

sení domácího umní se nesoucí pstovati nedovedeme, aniž

kde vidíme, že by podobná

kritika krom trpkostí eho
byla positivního dosáhla.

(Kvíala !) A že podle toho

co jsme ekli, jsme se také

jako »Manes« ídili, svdí
fakta: Vyšel první díl Alše,

rozprodalo se v zemích ko-

runy svatováclavské nece-

lých 600 výtisk, — vyšly

»Písniky«, na nž jsme nej-

více spoléhali; — prodej

jich vázl a bylo se obávati

o zdar díla celého — byla

nám nabízena pomoc, pro

pípad, kdybychom se chtli

ucházeti o podporu Aka-

demie, protože prý pi ta-

kovém podniku máme plné

nároky k subvencím z d-
chodu veejných. My to v-
dli a nkteí lenové aka-

demie to cítili též — ale

»Manes« nežádal a povin-

nost' Akademie úpln odpa-

dla. — Zmínka druhá týká

se našeho pítele J. Úprky

a pojí se ku tetí známého

nevyšlého listu Akademie

se týkající: V odboru vý-

tvarném ped dvma roky

pijat byl návrh, aby místo

stanovených cen 1000 zl.,

400 a 200 zl. udíleny byly

estné medaille s menší

hodnotou, obnos ušete-
ných aby pak se užilo

k vydávání a udržování

umleckého asopisu, or-

gánu Akademie, jenž by i za

hraníce (pípadn s cizo-

jazyným textem) šíil zprá-

vy o umní eském. Odbory

literární a hudební udilely AD. WiESNER.

si ceny dále, výtvarný šetil

udílením medaillií, jmenoval redaktora asopisu, dal vysázeli

titulní list — a nechal pes všecko plynouti léta. — Mli jsme
kritisovat — »pracovat« po spsobu jiných negativních pra-

covník ? —
Zaražení »Volných Smr« bylo naší kritikou Aka-

demie. V ní proti 53 roním tisícm stavíme prázdnou sice

pokladnu spolkovou, ale na vyvážení kapitálu pidáváme

trochu odvahy, dobré vle a obtavosti. To ale ovšem té druhé

kritice nestaí, jí toto naše poínání, je vyvoláním opt jednoho

zbyteného asopisu, protože jsme nemli chut s nimi zárove
kopat do tch » starých, pežilých-, jen tenkrát mli jsme

nárok na název listu -oprávnného, moderního-, jen tak i dle

mínní jich byli bychom

mli nároky na podporu

Akademie; takto ale nar-
stají prý i nám copy.

Alšv veer v ma-

lém sále mšanské besedy

odbýval se ve tvrtek ped
sv. Mikulášem 1. P. 1896.

Zapomnl jsem podotknouti

slavnostní- veer, protože

jinak podobný veer slaví

»Man es* každý rok, jen že

ne každý rok odevzdává

mistru pkn vázanou knihu

jeho vlastních prací, ne

každý rok hraje mu tambu-

rašský sbor a zpívá aka-

demické kvartetto a jiní

ochotní majitelé vyškole-

ných hrdel, ne každý rok

sejde se tak vzácná spo-

lenost jeho ctitel. — —
Sál byl peplnn; z pozva-

ných dostavil se — vyjí-

maje zástupce pražských

denních list — snad každý

(»Umlecké Besed- prý se

pozvání nedostalo) a proto

nepišli ani její funkcionái,

kteí je dostali).

Venkovští pozdravovali

mistra dopisy i telegramy.

A i ei byly pronášen}',

oslavuj ící » d e s í t i 1 e t é h o «

nyní »estného« starostu

Alše.

Ale ani tyto ei nepi-

vedly veer v koleje ob-

adné slavnosti, ba ani

návštvy vzácných hostí

takových, kteí pi vypo-

ítávání honorací v denních

DRAKA
. listech uvádni bývají na

místech nejpednjších. —
Uznání umní Alšova i láska k milované jeho osob slouily

v tento veer v jednch zdech všechny konfesse umlecké

i politické svta mladého a daly dostaveníko i starším zá-

stupcm umní a vdy. Veer vyznl jak poal; bez fanfar

veejnosti — Mimo »Radikálních list« a pozdji i Politiky

a >• Studenta « nevdl žádný žurnál o nm nieho.
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VÝSTAVY.

Vánoní výstava Umlecké Besed}'. Uvykli jsme

bledti na vánoní výstavy U. B. jako na trh vánoní, kde

jde o to, usnadniti obecenstvu koupi mén cenných obrazu

za dárky vánoní a proto nesouhlasili jsme nikdy s tím,

když o tchto píležitostných výstavách uveejovány byly

referáty zrovna tak vážné, jako o výstavách jiných — eknme
rudolfínských. A s tmi referáty nesouhlasíme ani dnes, kdy

vedle dobré práce — náhodou teba »raka« to z výstavy

výroní visí »ký« na prodej udlaný a kdy na ob ty vci

bée se stejné mítko. Doufáme pak, že v takovémto rámci —
jako trh vánoní — shledáváme letošní výstavu U. B. naposled,

nebo nutnost' její zmizela zaízením "Ústedního salonu um-
leckého pana Topie a rokem píštím pozdravíme vážnou

výstavu U. B. ne jako tržišt, ale jako »Rhodus« pro leny její.

Pi. té píležitosti jest nám se zmíniti o reléát docela

nového druhu; píše jej dr. F. X. Jiík proto, aby si schladil

žáhu práv jen na tch umlcích, kteí proti nmu podepsali

zasláno v »N. L.« a »Case«. — Osobní nenávist’ snad nemá

rozhodovati u toho, kdo si sedá na stolici soudcovskou !

SOUTŽE UMLECKÉ.
Konkurence na chrámová okna sv. Ludmily na Král. Vino-

hradech (viz »Volné Smry« . 1. sl. 48) zúastnilo se osm-

náct umlc tyiceti návrhy. Rozhodnutím poroty pisouzena

cena první Adolfu Liebscherovi (znaka kíž v kruhu), cenu

druhou obdržel Fr. Urban (M -)- F), tetí pak Fr. Krisan ("Pa-

troni Bohemici«). Tem návrhm pak dostalo se estného

uznání (he~4a: kíž s dvma šípy, »Dle starých vzor« a »Se-

verin«). Slohov ku stavb chrámové nepimýká se žádný

z návrh došlých. Co se prvních dvou cenami poctných

návrh týe, dáváme pednost onomu se znakou M -f- F

(sv. Antonín a sv. Cecilie) ped návrhy se znakou kíže

v kruhu. Pro obdrželi »Patroni Bohemici« cenu tetí je nám

zcela nepochopitelno, zejména když jsme vidli v jiných ná-

vrzích nepomrn lepší vci (jmenujeme na p. jen návrh

»Podle starých vzor«). Ci snad proto, že návrh ten se tolik

blížil gotice f prof. Sequcnse, anebo že nejvíce odpovídal

bezduchým ideálm rzných pán radních a páter? Upímn
eeno neinila mstská rada vinohradská dobe, když ve-

ejnou výstavu návrh uspoádala, nebo po ohlášení takových

rozsudk jury se konkurence vlastn diskreditují. A nebude

bohužel odpomoženo díve, dokud hlasy svými rozhodovati

budou — neumlci.

Správní rada živnostenské banky pro Cechy
a Moravu v Praze vypisuje veejný konkurs na nártky

plán pro stavbu vlastní budovy na staveništi bývalého domu

p. 862 a 863 na Píkop v Praze. Pdorysy v mítku 1 : 200

a pohledy v mítku 1 : 100. Ceny 1000, 500, 400, 300, 250

a 200 zl.. Lhta dodací do 31. ledna 1897 v místnostech banky

na Píkop. Porota dosud jmenována nebyla.

Fontána ped Rudol línem. Koncem msíce listo-

padu jmenována radou mstskou jury k posouzení prací,

v níž dle podmínek konkursu zastoupeni sochai p. Madrem
a J. Myslbekem; architekti p. J. Schulzem a Jos. Zítkem

;
ma-

líi Maxem Pirnerem, který však volbu tu nepijal.

editelství 11. výstavy stroj síly a práce v Mnichov
r. 1898. (II. Kraft und Arbeitsmaschinen-Ausstellung Múnchen

1898) vypisuje mezinárodní konkurs na plakát, jenž

v jasné a zetelné kresb reprodukce schopné (ne více jak

3barevné) naznaiti má úel výstavy. Stroje a náiní práci

prmyslníka podporují a ulehují, výrobky jeho zlepšují

a zlaciují. Ceny vypisují se ti, 600 mark, 400 a 200 mk.

Vedle toho mohou 3 následující práce býti zakoupeny za cenu

á 100 mk. Lhta koní 1. dubnem 1897. Bližší podmínky

sdlí editelství výstavy v Mnichov.

Umlecko-prmyslový konkurs (viz »V. S.«. 2.,

sl. 100) skonil následovn:

Železný pedmt osvtlovací: První cena udlena ne-

byla, druhá cena pisouzena p. Ad. Hallerovi uml. záme-

níku v Praze. Dále udleny dva akcesity po 30 zl. dvma
pracím p. V. Nmce, uml. zámeníka v Praze. Z 1 1 došlých

šperk udlena cena první práci p. Karla Bláhy, odborného

uitele školy v Jablonci, druhá práci p. Karla Maliny, ab-

solventa uml. prm. školy pražské. Vazby došly pouze tyry :

cenu druhou obdržel p. Boh. Fischera v Praze, akcesity

po 25 zl. pan V. Horák a Jan Popelka z Prahy. Veškeré

pedmty ty vystaveny, jsou v pízemním sále v Rudolfin

do 13. ledna 1897 denn od 10—3 hodin.

S. SUCHARDA. ZÁHLAVÍ POZVÁNKY.

Péí a nákladem spolku »MAN£S«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dia EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



O strov v širém moi.
— NAPSALA MÁJA Z.

Pln rozkvetlý den ervencový
rozpaloval rudou skálu v moi, osamlou
jako nitro poklamaného lovka.

Rozhoelé slunce na velikém, radost-

ném nebi sestupuje i v moje srdce. Le-

hám v jímavém úžasu na beh moe.
Obas švihne a uhodí mne ve tvá kytka

krpjí vlny o kameny rozbité, kišá-

lové hrášky stékají po tkáni mých šat.

Raduji se jako dít; cítím život, bije

mou tepnou, hoí v mé krvi. Vykikuji

cosi nesrozumitelného.

Roztavený kotou slunce zraky osle-

puje; je všecek opeden zlatou, pohybli-

vou pavuinou paprsk. Protínají se,

vrhají se do moe, na nmž se rozncují

i shasínají záplavou eavých odlesk
a ty jiskry svítí ostrou prudkostí, na-

skakují, mizí, zapalují se jako diamanty.

Zástupy hvzd jejich putují nkam
daleko, za steskem, i za radostí. Moe
v živém rozvlnní zpívá poslední píse
slunci, tuší sklon, odliv, padání, hýí
v barvách a zvuku. Na právo v slunci

svítí snžn výspa. Bílý její písek chví-

lemi vykikuje, kdykoliv se ho slunce

dotkne. O její behy rozrážejí se kišá-
lové vlny zeleného moe. Leží tu, jak M. PIRNER. STUDIE.
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istá velká perla, vroubená rozteklým opálem,

moe hoí a jásá jasným zvukem stoupajících

i padajících vln, mkkým jejich šploucháním.

Vlny se rvou, stíkají, jedna leze po hladkém

tle druhé, bouí se, tlukou do behu, rvou je,

vou, rozbíjejí své hbety do rozpnní, umdleny

padají zpt a zpívají dál.

Vše je sladno v jediný opalisující akkord.

Smysly se zvedají, nervy se napínají, rvavý život

kypí v bujném, vášnivém chtní.

Hejno racku zapadá do moe jako bílé lu-

peny. Doprovázeli lo, zakotvivší v moi. Siroko-

boké luny plují do zátoky, naplnné dráždivým,

pavým zápachem hnijících chaluh, jež píliv

nanesl.

Šest vesel zvedá se v každém lunu i padá

v stejném rhytmu; dívám se na kapky vody,

stékající s nadzdvižených lopat. V každé krpji
zhlíží se slunce, každou proheje, prozlatí, všude

zá, vle a síla.

Myslím na modré oi vesla, na jejich divný,

vždy jako do velké dálky upený pohled, na

mlenlivé, semknuté rty a tžkou prací, moskou
solí a rybím hlenem stvrdlé dlan. 1 nahrbené,

mocné šije vidím, svítící bronzov z výkroj
modrých kazajek. Zamlklí žijí v istých, malých

svých hnízdech jako moští ptáci.

Tam nahoe, vysoko na skále, blízko koste-

líka, v kamenité hlín, porostlé sporou a chudou
travou, spí otcové jejich, ženy i dti jejich vný
svj sen. Píroda ustlala jim tvrd, jak byl tvrd

celý jejich život. A nad všemi hroby, skoro ne-

znatelnými, trí k nebi kíž s ukižovaným lo-

vkem, jehož leb kdysi prorazila dlová koule,

rvoucí se za nkterou velmoc o nepatrnou, dro-

bící se skalku v moi.

Pod kížem je nápis: »Tm, kdož se nevrá-

tí li«. Zlato tch slov dohasíná te asi v poslední

zái dohoívajícího slunce. Jdu za nimi, klekám

v duchu a vzpomínkami líbám trávy na chudých

rovech. Jdu se rozlouit se sluncem, obejmout

odcházející den, roztesknit svou duši.

Dole rozráží moe své elo v neústupné boky

skalnatých beh, jeí, stíká, napadá, odstupuje.

Jeho zvony bouí svým hlaholeni i zde v té

výši. Obracím se a hledím dol, do hloubky pod

sebou. V pístavu se hemží malicí lidé, smšn
nepatrní v rozestouplé nesmrnosti vod a obzor.

Život zdá se být zjiten, horen rozvlnn

jako obilí ve vtru, jakoby dohonit chtl ped
skonením dne, eho zameškal. Moští ptáci již

neloví, stichli, jejich dravost umdlela, rybjf kle-

sají v hloubky, výspa pohasla, sešedivla, a pr-
zraná zelená voda jejích beh omžena jest

jako patina starých kopulí.

Moe oddychuje malými vlnami, jako v únav.
Na západ kryje je veliký mrak, šedmodré

páry zalehávají na obzoru spousty vod. Moe
stoupá v oblaka, nebe hrouží se v tajemné jeho

hlubiny, není pechodu, obzor zmizel a v opa-

rových dálavách tkví nkolik válených lodí,

jakoby uvázlo v étheru.

Koho a co hlídají? Kdo a pro je posílá?

Slabounký vítr zavzdychal v pustin, neza-

vadil na svém peletu o strom ani o ke, jen

sluncem vypitá tráva šustí, sporá a chudá jako

život prostých rybá.
Smutek a ticho volají, budí duši.

Rudé skály, omývané, biované moem, zhlí-

žející se nyní ve vod, temné jako kalená ocel,

zvedající nyní po odlivu svá ela, opuštné,

zbavené taj svých beh! U pat vašich chladne

vlažné bahno odešlého moe, na vaše hrany

usedlo nepovšimnutí stesku a hoe opuštných
milenek. Díváte se truchle do ulehajícího stichnutí

veera, na obzor severu, zakouený jako ka-

didlem obtí. ekáte? Toužíte po zítku? i
toužíte tak stále ? V slunci i ve shasínání, v boui
i v tichu?

Dva chudí bláskové tulí se v letu, dotýkají

se svých roztepených, pelu zbavených kídel.

Jdou spolu umírat, až slunce zapadne.

To zapadá vzdáleno, za mraky, lemuje je

oranžov, prodírá se nachovou záí.

Nesmírné ticho tlaí se z dola do par vzduchu.

Usínající moe otevírá své nitro a jeho hlubiny

krvácejí. Barvy se inou jako vn spících kvt
a barví hladinu, v níž smáí noc své nohy. Par-

naté závoje jejího roucha vlekou se obzory,

slunce nevidno odešlo, hasne západ v mracích

a hasne i moe.
Ovce pasoucí se v té výši, vždycky pivá-

zány ke kolm a pikovány na dlouho k jedi-

nému místu, ulekan meí a konen také uti-

chají. Veliký mír a klid, nm touživý, snáší se

do trav.



153 VOLNÉ SMRY 154

Snad voní tak híchem nestísnná, vášní

nezvlnná bílá duše panen nedohadnutým chtním

a oekáváním píštího života. Je v tom oeká-

vání a je v tom lítost. Snad tuší ztrátu krásy

míru a istoty.

Noc svlékla roucha, nahá sestupuje do moe,
chvjícího se dotekem vláného jejího tla. Se-

stupuje se zornicema široce rozevenýma, dívajíc

se a nevidouc. Zrak její podobá se oím pemýšle-

jícího lovka, jejichž pohled obrácen je v nitro

vzdálených, neprostupných vcí a událostí. Noí
se do moe, oddává se mu, splývá s ním, zavírá

mu, zemdlenému vášnivou slastí, oi.

V skaliskách zakikl zdšen ze spaní moský
pták, njaký malý kamínek, bh ví jakým uvol-

nním, silou i mocí, louí se v rachotivém plái

s rodnou skalou a padá do moe.

Západ vydychl eavým, úzkým pruhem svtla,

moe, erné jak zrcadlo, pohltilo nco té záe
a zablýsklo se jako kídlo racka.

Veliká plachetní lo pluje v dálce, jako zje-

vení, tiše a nehybn; blíží se jako náš osud

pomalu s hrznou jistotou.

Stichly plané hovory, pelétavé malé pocity

i malé cnosti, dímaly velké vášn, dusily vaní

hesel a zmatený kik dav.

erná ovce zvedla prudce hlavu, povstává

a dívá se strnule k západu.

lovk i zvíe skrotli.

Vítr naposled rozehrál vody, ohýbal tvrdou

dlaní žluté trávy na skále i žlutou komonici,

modlící se mdlou vní, trávy sklonily pokorn
hlavy a posteskly si sotva slyšn, líbajíce kameny
macešské hlíny, která jim dávala chudý tento

život. V jejich vlasech zachytil se skehlý brouek,

držící se ve spánku jediným drápkem stébla.

Cítím tvrdé, drobící se kameny a piju slzy

nmého vzdechu. Bh pišel do mého srdce od-

poinout. Nevchází tam v boulivé sláv varhan

a ve zlaté nádhee oltá, ale umdlený, chudý
a sestárlý, hející milosrdenstvím a láskou.

Duše, omytá pestálým žitím, vyšla na práh

mé bytosti a ta se za ní hroutí jako spuchelá

brána života. Vyinulo se svtlo a láska zadusí.

Ona stojí v jasu, dívá se k západu, dívá se

do moe, sestupuje v n a splývá se vším. Se

záí, s vlnou, s ptákem i se skalou. Je ástkou
a sestrou všeho, taje pláem neslyšné radosti,

uvoluje se tichým úsmvem pokory.

Není vdomí, není hranic, není života.

Búh se zvedl, odešel
;
tuším jeho kroky ve

vypráhlé tráv i zrychlený tlukot srdce v tle

erné ovce. Také ji prostoupí zamrazení, až pjde
kolem ní. Zastaví se u míže vrátek hbitovních,

sehne pokorn hlavu jako trávy ped chvílí, za-

hledí se na stín, rozpjatý na dev, dotkne se ho

s láskou, i nápisu pod kížem se dotkne. Políbí

msíc, políbí moe i nebe, kameny i žebráckou

trávu, a všude zanechá teplo stopa jeho.

Rozplyne se v páry a v ticho. Duše dívá se

duhovým svtlem, rozlámaným ve vlastních slzách

do dsn krásné dálky. Usínavé ticho ine se do

ní, budí touhu po bezbolestném odchodu, tuší

blízkost a smutek neodvratného konce.

Spínám ruce. Duše je sepjala. Stojí na srázné

skále, bílá, przraná. Zjemnla, nebo se v ní

pokora s milosrdenstvím a s odpouštním objaly.

Vnímá dlouhé, tenké paprsky stíbrn ojínlého

msíce, opádá se jimi, dívá se stíbrnou míží
do svta, spícího v nej lítostnjších akkordech

míru a ticha. Stojí na srázu skály a moe i dálka

svítí msícem.



E. DÍT. FRAGMENT.
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Útulná veranda, na svahu, pod nímž

se valí Labe . . . Slunný den v záí.

Jan. Ah, Vy zde

?

Anna. (S úsmvem.) Pohledte

pece, jak je dnes krásn. istý

vzduch a vše tak jasné.

Jan. Tak jasné a tak chladné.

Ale jsou takové mlhy podzimní.

Anna, Nevidím jich.

Jan. Ne?! Ale já je vidím.

Vystupují z vln — nesou se blíže

a blíže — a zatopí všechno.

Anna. Jste melancholický.

J a n. Bývám melancholický.

Anna. Býváte. Vidíte — já

jsem též nkdy. Hlavn veer.

Doma je tak pusto a smutno. —
A všechno tiché. Sem taní matka pro-

hodí slovo — — a já hledím apaticky

z okna. Tam na telegrafních drátech je

plno vlaštovek. A cvií se v letu. Je už podzim.

Jan. Ovšem že. A býváte asto smutná?!

A n n a. Nkdy. Jsou dny, kdy všechno v nás

pláe.

Jan. Jsou takové dny . . .

Anna. Ah, Vy jste zamlklý! Mluvte nco —
hezkou pohádku.

Jan. Mohl bych povídati pohádku. Ale nebyla

by hezká. A Vám nechci vypravovati ošklivé

pohádky.

Anna. Pro jste dnes tak smuten?

Jan. Jsem opravdu?! To je ovšem neslušné,

ale nco na duši lehá. Mlhy vystupují z vln.

A mluvila jste o dnech, v kterých . . .

Anna (vpadne mu do ei) . . . všechno pláe.

Ovšem že. Je u Vás takový den?!

Jan. Nevím. Všechno se zúžilo, vtsnalo.

A pohlete, jak dlouze padá stín na vše po-

jednou !

E. DIT. STDIE.

Anna. Na
chvíli se scho-

valo slunce —
pravda. Ale

zase zasvítí.

Ah vidíte —
máme ml uviti

stále o poasí?

Jan. Ah,

pardon ! Bu-

deme mluviti

o nem, co

naprosto je nám lhostejno. Slušní lidé nemluví

nikdy o vcech, které si myslí. A — až na

nkolik hloupostí a mj Bože, bývá to už tak —
býval jsem rozhodn slušným.

Anna. Te mne zase chcete zlobiti. Máte

vždy ten uštpaný tón. Což jsem Vám ublížila?!

Jan. Ale naprosto ne. — Jste hezouká
vT tomto klobouku!

Also spielen wir Theater
spielen unsre eignen Stucke
friihgereift und zart und traurig.

Loris.

Mlha. - proverb.
— NAPSAL VIK-

TOR DYK.
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Anna. Nebýval jste takovým jinde. A mohl

byste vdti, že mne to bolí. Je mi nyní tak

smutno. A to máte na svdomí Vy — slyšíte,

Vy ! eknte mi, tedy. . . .

J a n. (Pokrauje lhostejn.) Jest tu útulné místo.

Býváte zde jist asto?!

Anna. Odpovzte pece! Zlobíte se — pro?!

Jan. Ale naprosto ne.

Anna. .Stalo se Vám nco?!
Jan. Ale naprosto ne.

Anna.' Tedy?! Pohlete pece — tak krásný

den. Zkazit mi celý veer.

Jan. Chcete-li, budu Vám nco vypravovali.

Anna. Ale — hezkého!
Jan. Poslyšte. Znáte pec z pírodopisu n-

jaká zvíátka, která se jmenují termiti?! Njaká
hloupá sorta mravenc, tam nkde na jihu. Nuže

pedstavte si, že tato zvíátka se dostanou do

stavení — tam na jihu jsou pravideln devná —
a uvelebí se v trámech, proryjí je, podkopou —
a nikdo nic nespozoroval, stavení stojí pece

zdánliv neporušen, ale tam uvnit — chytí

termiti, že ano?!

A nna. Zdá se mi, že nepovídáte to zcela podle

pírodopisu. A pak — tohle není nic hezkého.

A jak to souvisí s námi?

Jan. Vidíte: to já také íkám. Jak?! Pro?’.

Co?! Ale nevte tomu — to jsou termiti. Ale

eknu Vám jinou pohádku. Mli se dva lidé rádi,

na jae on byl nkde daleko v mst; a ona

byla v zaarovaném paláci. A mli se rádi. A on

bloudil — byly to slunné dny! — po ulicích.

Bylo vše jiné: slunce, záící vzduch, ulice, nebe -

—

všechno jiné.

A n n a (bledá hledí na Jana, však nepromluví slova).

Jan. Sel tedy zpívajícími ulicemi, rozhou-

paným vzduchem, — plul v nm. Vlny se e-
ily mniv — pohlete, jak nyní smutn a zdlou-

hav tee Labe ! a on nesl v srdci pohádku touhy.

Anna (sotva se pemáhajíc, potom smutným, mkkým
hlasem). Myslím — že byste nemusil tak mne týrati.

Jan. Tedy jinou pohádku. Sel jsem kdys

ulicemi, a duší mi vanula nádherná sloka. Chvla
se a záila — vše dýchalo vní. A hnala mne
samotného, ulicemi dál a dál . . Pry, abych ne-

musil mluviti. Nebo cítil jsem, že každým slovem,

které eknu, ta svžest uprchne. Tu kráel proti

mn známý. Uprchl jsem ped ním do blízké

kavárny, kam jsem astji chodíval. Sklepník

pijde: »Cokoládu« eknu, a zaryju se do sebe.

A o. s takovým hloupým, polodvrným, polo-

ochotným výrazem opakuje »Laduoko, ladu-

oko!« A ve mn se tak setmlo, vše bylo

prázdné a mrtvé. Šedivé barvy, popelec. A to

je konec každé pohádky . .

Anna. Jene! (Zarazí se — umlká.)

Jan (mkkým hlasem). Zabolel jsem Vás!! Od-

puste !

Anna. Jene! Pro musíte tohle vše mluviti?!

Jan. Nevím. Ale musil jsem. Opravdu — ml
bych te býti nkde na poušti. Tu bych mohl

sníti sám — aniž bych nkoho poranil.

A n n a. Vidíte — nyní pišel takový den, kdy

všechno pláe ... A kdy bolí hlava.

Jan. Nevytýkejte ... Je to nco jinde —
vedle nás . . . Nco, co nás zabijí. A pijde to —
díve i pozdji — mlha, mlha, ohyzdná mlha.

A n n a. Jene
! (Prudce, potom váhavým a tžkým

hlasem.) Vy tedy mne — nemilujete?!

(Pausa ... Jan zachvje se potom.)

Jan. Chcete-li — miluju. Ale je už pozd.
Ano. Pozd. Ta pravá chvíle— zašla, a my mleli.

Anna. Ah ! Tedy (stísnn) dobe tak!

Jan. Byly chvíle, kdy nás málo dlilo. Byly

chvíle smíení a touhy. Tehdy, ano, tehdy. Tehdy,

kdy za Petínem zapadalo krvavé slunce, a byly

smutné noci, hoké pohádky, šedivá, vyítavá

rána, a ho.rká, dusivá poledne! A moje láska

dusila se sama — ve vlastních plamenech. Mi-

loval jsem tehdy píliš, než abych mohl dlouho

stejn milovati. Nevím, rozumíte-li mi.

Anna (tlumen, tžce). Rozumím Vám, že mne
už nyní nemilujete.

Jan. Tedy mi nerozumíte. Chtl jsem íci,

že pišly mlhy podzimu. A jsem dm rozežraný

termity. Miluji Vás rozumn — taková studená

láska. Vidíte, jak nyní stoupají mlhy z Labe?!

A n n a (mlí).

Jan. Takový je konec každé pohádky.

A n n a (mlí).

Jan (tiše). Hnváte se na mne?!

Anna (chvíli mlí; potom rychle mu podá ruku). Ne

na Vás. Ale jdu. S Bohem — je veer.

Jan (ukloní se). S Bohem — ale vezmte svj
plaid. Je taková mlha veer.

(Anna odchází . . . Stmívá se . . .)



Dlouho stálí . .

.

louho stáli v bolestech, jako v dýmu vlastního ohn,

a mlení jejich bylo adou závratí. V staletí tragickém snní

jim umdlely duše. Dv mystické noci jednoho dne, okna protiležící,

stásaly hvzdy do jejich vigilií.

I etli nová tušení z hvzd, jak, z rozmetané sazby ohnivých liter,

jejíž pvodní smysl je ztracen pozemským zrakm. (Snad istí etli v ní jednou

tajemství prvního jitra a píse o ržích všech svítání píštích,

jež zvoní v modlitbách do snní Svatým.) — —

A když se vrátili, nejhlubším hlasem je vítala zem:
i vidli ji v barvách, které se nemní smrtí, transparent vného ohn
Od obzoru k obzoru nad nimi letlo hosanna svtla

a hlubiny kvt k nim vášniv vykikly vní.

Pohební zvony znly v blízkosti jejich jak volání k slavnosti duší,

již smrtelní jenom jednou jsou pítomni v žití.

A báze soumrak dýchala v tušení jejich jak cesty v zahradách neviditelných,

jichž vn nocí se sesílila.

Novým písním uili pozemskou lásku, úsmvy novému kouzlu,

veery jinému hovoru duší a zardní její v rozkoši tásti se bázní:

v zkížení zrak, jež do dálek svítí, v polibcích vonných píštími nížemi,

íši svou podati do noci k pípitku nezrozeným.

Nadšení letního dne v jejich slovech se chvlo, když paprsk hudbou

provází nmou práci zrajících hlubin. A vše, co v duši soumracích kvetlo

tžkými klasy se doteklo zem. A my jako ženci, poslušní rozkazu jejich,

klidili požehnání zrní a písní.

Ale zraky bolesti jejich se upen dívaly v dálky slzami svými,

kde hrami vného svtla se zdvihaly obzory zem, vzdálené smrtí;

neznámá msta všech ekajících, studnice stínné palmami,

v mlení vk se ped nimi zrcadlily. — —

A když odešli, byl odchod jejich bratím jak ticho, v nmž doznla modlitba,

a jako smiující úsmv pi záporné odpovdi milujícího.

Vítr, jenž zdvihá se na bezích, píznivý odjíždjícím,

a pohnuti radostných oekávání.

HOFBÁUER. OTOKAR BEZINA.
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PRAHA.

se šíícího pecházelo zvláštní domino. Pod po-

pelav šedým krajkovím, hust sechraným, pro-

bleskovaly ohnivé hedvábné kvty spodního rou-

cha, se stíbrného epce mírn kuželovitého tvaru

stáel se šedý závoj, a jemná díví ruka, jíž bílá

rukavika s bohat nabíranou manchettou ubírala

veškeru grácii, držela voln vysokou hl, s níž

kývala kytice rudých rží, podchycených šustivou

stužkou.

Te ji náhle obtoil ševelivý vír nkolika

blázniv zakuklených postav. Stála klidn pro-

sted nich, a na všecko jejich ostré, a ješt

dosti opatrn volené vyzývání (poznali im-

ponující distinkci zajímavého zjevu) odpo-

vídala pouhým pohledem, vážným a tichým,

jenž pod tsnou maskou pomalu se smekal

s jednoho na druhého. Zasmáli se bru-

táln -— snad ani jinak neumli — a celý

ten potrhlý roj maškar v nezvyklém šat
pitvorn se hrbících odcupal dále. Bujné

veselí roztáelo se kolem do kola.

Mimosa. — z melancholi-
ckých MOMENT. — NA-

PSALA ZDENA BERKOVÁ.

Veliké okolíky pímo vypjatých žárovek zdály

se naslouchat! veselé hudb, jež rozvíjela své

nekonené melodie, spouštjíc je v záchvaty

drobn staccatovaného smíchu a ve výkiky, jež

dávno již sklouzly s té peliv umetené cestiky

slušného chování, a zde konen ani nemíst-

nými nebyly. Trochu stranou od proudu stále

Vysoký dvoan z doby josefínské sto-

poval rozkošné dve v bílém epci Charlotty

Cordayovy. Kížové otázky však nepomá-

haly, prozrazující odpovdi zstávaly ne-

vysloveny, protože ledabyle lháti nechtla

a duchapln neumla. Dv rusovlasé ry-

báky s rozpustilým smíchem natahovaly

hubenému clownu pes hlavu režnou sí,

dobe vdouce, že ta »zlatá rybka« má
v psacím stole nezaplacené úty, jimž credit

povážliv dochází. Dobromyslný pierrot vo-

dil malé dít s panenkou a nevytušil ješt

svým žemlikovým rozoumkem cynismus

až píšerný té zkažené díví duše, vzící

v tak naivním obalu. A zase chumá jedo-

vat zelených domin se špiatými kápmi
vráží bezohledn mezi kolemjdoucí, bodají

jako komái svými neomalenými vtipy, ano

jedno z nich osmlilo se nkolika interes-

santním maskám pozdvihnouti škrabošky,

ale tak kvapným pohybem, že nevíte, vi-

dlo-li v tom okamžiku pouze oblouk brady,

i poznalo-li též barvu oí.

Mladý muž v obdivuhodn jemném ko-

stýmu markýze nesl svou biscuitovou,

úmrnou postavu lomozivým klubkem lidí

a lorgnetoval mlsn všecky krásné šíje.ŠALOUN.
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Byl to mladý malí, jehož sláva visela na teniké

nitce asové obliby a na trošku silnjší pízi na-

vinulého sarkasmu, jímž tvoil velmi zrun ma-

lované parodie cizích umleckých výtvor. S po-

divným chicem toil vždy svj plnobarvý šttec

do špiky ostejší než hadí zoubek a trhav jím

zajíždl do jedva naškrtnutých kontur s kvapem

tak nervosním, že si zjednal epitheton Giordana.

Dívka v rudošedém dominu vzrušila se ze

své apathie a pevn se na zadívala. Pod same-

tovou škraboškou markýze tušila zvlášt rozkí-

dlené oboí nad žlutohndým zásvitem velikých

oí, oí s takou silou milovaných, že jediný jejich

paprsek nítil v ní podivné slzy štstí. Vdla,
že pod bílou, peliv sesanou parukou svíjejí

se lesklé, hndé kuery v mohutných vlnách,

k nimž se již asto její prsty vztahovaly, ale

nikdy ješt nepiblížily v elektrisujícím dotyku.

Poznávala urit nedbalý pohyb ruky, karakte-

ristickou, nekrytou linii od ucha ke krku i lehkou

chzi jako na perách. Byl to on, její snoubenec.

—

Nco ji udeilo do hlavy, snad njaký harlekýn

zasáhl ji svou chestivou klapakou, byla to

podivn plochá bolest’ a nabyvši intensity až

v druhém mžiku, valila se k srdci. -— — -

Vždy jí slíbil, že sem nepjde ! Šla

k nmu blíže, ale zastavila se. Markýzovi na

rám zavsila se francouzská selka s hlubokou

dekolletáží. Rozevírajíc velký bílý vjí, bleskla

zoubky pod krajkou a zaprosila komicky li-

chotn: »Tys tak slavný malí, napiš mi sem

njaký sladký veršík, nebo, chceš-li, namárej

tam smšnou hlaviku. Ano?«

Vryl tam usilovn karri katuru šaška a vrátil

vjí s poklonou staré versailleské školy. Odsu-

nul kraj její dlouhé rukavice a políbil bílé rám.
V tom pišustilo šedé domino a ptalo se

položertovn, dusíc svou nedvivou náladu:

»Cos tam napsal ?«

Nco v tom hlase jej píchlo, pátrav se na

ni zahledl a ekl pak zdánliv zbžn : »Zlá

domnní mají pirozenost jedu, praví Shakespeare.

«

A významným pohledem zasvítiv, vzdálil se. —

-

Jako lehká, šumící pna vznáší se kalným

vzduchem rozilující rytmus blouznivého valíku,

pletence vlas propletené barevnými tkanicemi

ošlehují tváe, cáry strakatých papírových apek
šustí na zemi, hypermoderní, urychlené nápady

BENEŠ KNÚPFER. SIRÉNA.



167 VOLNÉ SMRY 168

biují unavené duše. Koketerie zahaluje indivi-

dualitu, prostota se jí chlubí.

V etzu polonaisy semkly se náhodou dv
ruce, jedna s kyticí tmavých, vadnoucích mží,

druhá s perleovým lorgnonem. Ona prohlubujíc

rychle hlas, zeptala se tiše: »Miluješ mne?« —
Nepoznal jí, ale odpovdl hlasit : »Ano!« Skloniv

se k oušku spanilé malé pieretty šeptal jí nco
banálního. V tom jediném slov zvuela lho-

stejnost’, zívala omrzelos i vyšlapovala si energie,

ale energie hluchá a lichá jako sme. —
Odlouila se od lidí, jako když spadne s ha-

luze kvt, vyšla z té pestré motanice a sestupo-

vala pomalu po schodech. Pod popelavou šedí

krajek, jež se vlekly tžce za ní, šlehaly pla-

meny hedvábí, každým pohybem rychle zažíhané.

Tmavrudé rže zvolnily stužku a padajíce na

massivní stupn, rozstikovaly se jako krvavé

krpje. V mramoru se slab zrcadlily. Sklonila

hlavu a uvdomila si ješt jednou zvuk toho

slova »ano«.

Bylo posledním mezi nima . . . .

Historie zámku ve versaillf.su.

Tal< asto zošklivil se králi dvoru lesk,

v Saint-Germainu král * sob náhle pozastesk

i do Versaillesu jel se sprostit nudy pout:

pi štvaní jelenv a lišek honu

trud mysli zapudil a za dne sklonu

se vrátil v lovci dm si oddechnout.

A Ludvík trnáctý, ten velký despota,

vdech rázem Versaillesu krev novou života,

v nm zapomínal rád svých státních starostí,

nad zámkem nádherným a parkem snivým,

jenž chvl se tlumen dam smíchem živým,

rozklenul zlatou duhu slavností.

Rád neml Paíže (neb tušil ve svých snech,

že Paíž sopkou jest, jež plamenný má dech)

i do Versaillesu šel, v nm stvoil skvlý dvr,

jej zapjal do korsetu etiket}^

strh’ šlechtu v luxus opojný a kletý,

až spila se i klesla v hejno stvr . . .

Jak vilná Bakchantka pak vlétla Orgie

i
- ten palác nádherný a bílé lilie,

znak králv, pošpinila madame Dubarry,

král** plýtval miliony v maitres kruhu

a hýil v spolenostech bídných druh,
lil v hrdlo žhavé vína poháry.

V tom sídle Sodomy pec vzešel soudu den

:

král Ludvík Patnáctý, od milcv opuštn,

když naplnil juž syt míru hích svých,

tam zmíral odporn, až lid se štítil,

duch jeho v šílenství se hrozn vznítil,

až skonal za bolestí píšerných.

Bh soud svj vykonal — le ješt ekal lid,

ten bouí nezkrotnou zburcoval zámku klid

a krále *** nového ve do zdí Paíže,

snad aby smyl tam despocie viny,

i aby trn u špalku guillotiny

stál, ke králi by — kat ml poblíže . . .

Tu zámek pustnul; stichl v parku fontán šum,

tam bjdo teskno Nymfám, Faunm, Neptunm . .

A doba pec jej ušetila zkázou svou,

v nj nevkroila Velká Revoluce

a nerozdrtila jej ve své ruce,

ten zámek zstal djin výstrahou!

Na kídlech asu dále letl djin spád

i z klína Revoluce vzešel Koušu lát

a Caesar dobyl krvavých si vavín
a sáhal po nových v svém dsném klidu . .

Tu Versailles stal se domem invalid

pro pluky zmrzaených vojín.

ást: vku pešla . . . Caesar kles a pišel král,

plam nové vzpoury zase krále s trnu svál

a Versailles tiše stál jak otevený hrob . . .

Pak obanskému klanli se králi —
ten museum dal zídit v sín, sály

co upomínku vnou mrtvých dob.

Nad snivým Versaillesem as klidn tak se chvl,

v park jeho umlec a básník dumat šel . . .

Le pišel hanby den, vlas padla, hrdá v snech !

Stud barVí dosud v nach Francie elo
pi vzpomínce, jak holdování hmlo

ve Versaillesu — císai Nmc všech!

Ludvík XIII., Ludvík XV., L dvík XVI. EM. RYT. Z EKOVA.
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Ze vlhko Sychrové se nad náš obzor níží,

a v mlhách obloha se tratí ohvzdná,

a smutek vtíravý k nám tiše tmou se blíží,

na výspy zoufalství lo naši zvolna žena?

Utišení.

Na stín ten zapome, o duše, jenž se plouží

vždy úže kolem nás a v cestu naši lehá,

v svou schyl se samotu, v sen plamenný se vhrouži

a vzplát dej ilusi, nech marn do tmy šlehá.

Bu klidná, duše má! By touha žhavá vzlétla

do dálek slnících, v déš ohn, v proudy svtla,

noc zimní nad námi se stmíti musí prve.

Bu klidná, duše má! Sn mdlobné kvty v pýše

svj kalich ohnivý jen na té zvednou líše,

již díve zmrvila jsi tokem vlastní krve.

Vidiny soumraku.

Nad zemí schoulenou se vlhké stíny stmly,

mha padá veerní a tžkým flórem splývá

pes okna osleplá. Svt ve tmách onmlý
ni jedním výkikem mé ticho nerozrývá.

Sept vlídné samoty mé hýká utrpení,

sen vchází po špikách a teplou rukou stírá

šer smutku s duše mé, krev novou touhou pní
a zrakm vzníceným svt vidin otevírá.

Viz, v dáli ztracené nad chaos stín svátých

kraj v slunci vypjal se, v jas vhroužen svtel zlatých,

slyš, k nebi žhavému mst život hlun hímá!

Ruch kypí bazar, ad bílých minaret

vstíc šlehá k obloze, trysk šumí vodomet

ve skrytých nádvoích, kde v kvtech almé dímá.
KAREL NEJ.

Pt usedlo nás do kola

a každý pohár zvd’.

Jeden se smál a druhý lál,

tetí se rval a tvrtý vstal,

byl jako mrtvola,

byl k smrti bled.

Le já byl král,

neb já se smál

a já se rval a já jsem lál

a hrd stál —
jen krit jsem se nedoved’.!

Všem jsem se smál

a všem jsem lál

a pak se s nimi rval —
a všechny jsem je miloval !

Pípitek o plnoci.

Neb toho, jenž se smál a smál,

já rád ml pro ten smích.

Ten, jenž mi lál, ten za to stál,

bych na nj vstal a s ním se rval,

a ten, jenž stich’ — ó ten se bál

a jak jen stich’,

já chlapa litoval!

A tak jsme vstali dokola

a cítili své mládí,

mok pili jsme, jenž plápolá,

a mli jsme se rádi.

Te jiní sedli ke stolu

a »Brate!« íkají mi.

Jeden je škrob a druhý pop

tetí je rob a tvrtý snop —
fuj, cítím hrob

a vidím mrtvolu,

jež také pišla s nimi

!

Hoj, tys tu zbyla jediná

z tch našich mladých pitek!

A na tvái ti shasíná

i tvého strachu zbytek

!

Ten, jenž se smál,

už dávno scvrk’,

a ten, jenž lál,

má tlustý krk,

ten, jenž se rval,

te moude mrk’ —
a já tu sedím sám a sám,

je pusto dokola,

a z myšlének, jež v duši mám,

se dívá mrtvola

!

JAROSLAV KVAPIL.
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SV. ANTONÍN P.

S
MUTEK A LÁSKA TROVATORA
V KOSTUMU FIN DE SIÉCLE. —
BOHUSLAV KNÓSL. —

Den podoben byl dnu, okamžik okamžiku

a myšlénka myšlénce.

Byla to šedivá a únavná mosaika, z níž ne-

záil ani jediný lesklejší, oslnivjší kamének,

enž by mohl zachytit úast zemdleného a tou-

žícího zraku. Hnus z denního zamstnání, vy-

volaného potebou spoleenské významnosti, me-

lodie kolovrátk, banalita bžných událostí, ka-

vární duchaplnost a duševní sprostota prostedí —
oh, sprostota až k zalknutí — to byl mj údl
údl exulanta, jenž a na Pontu, pece jen se

cítí píliš Ovidem. A nad tím nade vším rysy

pitrpkle se usmívající nudy. Nudy? Vlastn ne,

spíše bolesti nad tím, co mohlo býti a co není.

Avšak — nelze popíti — na dn vždy hojný

fond touhy silné a neutuchající, volající s roz-

pjatou náruí v mlhy tchto dojm píliš bez-

významných a pedtuch píliš neuritých.

* *
*

A pece, jak je vše krátké, jak efemérní! —
Co proteovské síly bylo v onom vn se

vlnícím moi mé touhy, tisíce odlišných útvar

vždy zanikajících a vždy nazpt se vracejících,

bezpoet sluncí zapadajících každého veera do

jeho laškovných vln a vycházejících každého

jitra z jeho lázn v nové nádhee a v novém
oslnní — to vše jakoby zmizelo a navždy se

sítilo v nenasytnou propast asu pádícího ohro-

mnými kroky pes naše nároky, tužby a ideály.

Zdá se mi, jako bych byl zemdlen a moje

nebe, kam jsem chtl zavsit zlaté lampy svých

illusí, jakoby poházeno bylo tžkými, strhanými

mraky, které byly kdys mými sny a nyní jsou

temnými strašidly mých odpoink.

* *
*

Nu a že jsou tyto pomry týkající se vývoje

mých vnitních vcí tak píliš truchlivé, i spíše

tak opovržení hodné, tož dovolte mi Vy, již polo

žertem, polo vážn nazývám svou »koketní

Psyché«, bych povolil uzdu onomu ironickémuP. URBAN.
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pierotu, oné levé ásti své bytosti, která karikuje

tragickou tvánost mé pravé ásti a iníc ze mne

herce, rolnikového komedianta, jest mou filo-

sofií i útchou.

Zapji Vám píse, již jsem sám složil po

šermu s Vámi pkn provedeném, ale trochu

nebezpeném — chcete ?

Nuže

:

Tak trochu paáca tak trochu seriosní muž

tou komedií denní lži

tak trochu znaven juž,

s kloboukem na hlav vždy ochoten jsem stát

ped posvátností uznanou

a z plných plic se smát,

a ty, jež milujíc vždy ízn švihnout biem svým

i zlehit pravdivý jich bol —
však takto nejsem zlým.

Jen se sprostými psy se nechci o kost rvát —
spíš kdesi v úkrytu

sám nad sebou se vyplakat . . .

Však ne, vidím, že jste roztržitou, že oe-
káváte nco jiného, nco jako sladkou adoraci

Svého portraitu, nco, co by vystihovalo linii

oné vlny mého nitra, vzbuzené Vaším pícho-

dem — a ponvadž jsem práv tak lascivn na-

ladn, chci Vám uinit po vli.

Ano, Vy jste pišla majíc chlad ocele i vá-

šnivou úlisnost koky pipomínajíc, trochu na

hispánskou racu, tak trochu Kirké, trochu Kál}'pso

a stála jste s úsmvem nad mými rozpaky.

Kolem mne bylo šero a nejasno, však nyní,

když pišla jste Vy a temné blesky vyšlehnuvší

z Vašich zrak když osvítily svou záí nejukry-

tjší sluje mé duše, spatil jsem tam ukryté štíry

a draky, jaké lze vidt jen na bronzových vásách

stvoených inspirací japonského fantasty. Skor-

pioni, farfadeti a šklebící se medusy choulili se

tam v stínech a vztahovaly po mn svá dlouhá,

duchovitá ramena, ale já — necouvl strachem,

než s chladnou rozvahou a legérn obrátil jsem

se k Vám a ekl Vám klidn: »Jsem ochoten

zatknout si stuhu Vaší barvy na svj štít a biti

se s každým, teba i s Vámi.« A ka toto, pe-
mýšlel jsem již o tom, kterak sladko by bylo pod-

lehnouti Vám, Vy krásná niitelko mého klidu

a pokoje.

Ale co jsem si dále myslil, to Vám juž ne-

povím, to si jen pomyslím, to uschovám pod F. URBAX. SV. CECIL] E.
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škrabošku dvojsmyslného a ve zmatek uvádjí-

cího úsmvu. (Ano neeknu Vám, jak bych na

oko mimodk, než vskutku však úmysln za-

bloudil do nejzazších konin Vaší oblasti, dav

se chytit v sí Vámi nastraženou. A tu bych tloukl

svými kídly jako motýl uvíznuvší v tkanivu

pavuin, prosil Vás o milost, s nadšenou de-

votností zlíbal bych Vaše malé a ukrutné nožky

a náhle prchal bych, jakoby podšen mrazem
Vašeho rozmaru, prchal bych, tváe se jako bych

navždy chtl uniknout Vaší moci. Tu byste vy-

slala erné eunuchy Své tlesné stráže za mnou,

a oni by mne dohonili a tžkou ranou svého pa-

laše srazili by mi dle rozkazu Vašeho hlavu —

,

tu hlavu nyvého snílka, jemuž imponuje krev

a síla, — a narazili by ji na svoje kopí a tak

jeli vážní a temní nazpt k Vašemu hradu a po-

ložili by hlavu mou k Vašim nohám.

Oh, Vy byste jist pozvedla mrtvou a stu-

denou tu hlavu a mezi tím, co stydnoucí krev

její stékala by ješt po Vašich bílých, mými hy-

mnami zbožnných pažích, jist vtiskla byste jí

na rty silný a omraující polibek až by mráz

tajemné rozkoše zachvl Vaším sladkým, koiím
tlem

!)

Ne, neeknu Vám na jsem te myslil, nebo
bych se Vám demaskoval píliš pedasn, ukázal

bych Vám slabiny svoje a sen mj by skonil

díve — ach mnohem díve! — nežli je teba.

Ja však jej miluji, svj sen, jenž Vás uinil vé-

vodkyní v íši mých cit, jenž vložil koneky
mých nerv v bílé a tenké prsty Vaší rozkošn

ukrutné ruky! —
* *

*

Chladnoucí veer na sklonku k jeseni a nebe

pokryto temným mrakem, prorvaným trhlinami

podobnými daleko vybíhajícím zálivm oslnivého

nachu, tak vhodn piléhající k naladní mé duše.

Vy dozpívala jste práv jakousi vážnou árii,

podobnou onm roztouženým, nekonen smut-

ným balladám severních lidí, jež bývají zpívány

na pustých skalách njících truchliv nad tžkým,
nehybným moem — a všechny sladké fioritury

a pikantní staccata Vašeho rozmaru hned na

to propuknuvšího nebyly s to pemoci tíhu to-

hoto bezdného smutku.

Ale já, který jsem vzpomínal na onen až

kriticky delikátní okamžik, kdy schvátiv Vás za

Vaše bílé a lahodn modelované hrdlo, ml jsem

požitek vidti ve Vaší tvái výraz ponkud affe-

ktované bolesti a nco pirozeného poddávání

se — poznal jsem, že moje touha sfavorisovaná

tak astou a pílišnou blízkostí Vaší, nestrpí

déle škrabošky, již jsem tak úzkostn tisknul

k své tvái, této škrabošky utvoené z hrdosti

mojí a bázn ped Vámi, škrabošky, jež mla
být ochraným štítem mých illusí a sn ped Vaší

koketerií píliš virtuosní a bezcitnou. —

A nebe bylo temnjší, tóny soumraku hlubší,

ticho tísnivjší a Vy umlknuvši sedla jste na-

proti mn provokujíc krásnýma oima svýma
mou marn tlumenou lásku i tajemnou nenávist

vroucí pod násiln klidným povrchem mojím.

Svit ervánk temn rudý a nesmírn tesklivý

rozlil se pološerem pokoje a mezi Vámi a mnou
jako stín stanula postava záhadná a neuritá

s rukou vztaženou hroziv proti mn a kdosi

jiný nemén záhadný a neuritý stanul vedle

mne tak tsn, až poléval horkým dechem svým
mé tváe bez tak již planoucí a našeptával mi

s démonickou rozvážností ta nejvášnivjší a nej-

svdnjší slova, až moje nesmlá a váhající

touha se chvla jako krvežíznivý tygr, chystající

se k divokému skoku. — Nebe bylo temnjší,

tóny soumraku zádumivjší, zážeh ervánk
tragicky chmurný, ale zraky Vaše sálaly neur-

itým ohnm, tajemným fluidem zažíhajícím vý-

bušné látky nahromadné v podzemních kobkách

mé duše. A tu jsem ml dojem, jakobych jedním

falešným trhnutím šmytce ml zkazit celou tu

sklennou nádheru, složenou z tisíc miniaturních

detail plných vn a intimního záení, má prsa

se bouliv dmula, krev s hukotem hnala se

k mým spánkm a m bylo jako bych ml vy-

dati ze sebe divoký a temný vzkek Othela ped
vraždou nyvé a sladké Desdemony, jako bych

se ml na Vás vrhnout s prsty drápovit roztaže-

nými a ukrutn, bez krpje soucitu zardousit

nejopojnjší sen svého žití . . .

Tu spadla náhle škraboška s mojí tváe,

rozbila se u Vašich nohou a já stojím ped Vámi
v nahot svých vzntlivých cit a sladké své

touhy, jež uštkla mou dímající váše, podobnou
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porannému lvu, chtjící prchnout do pustin ticha

a mlení, kde nikým nerušena voln by mohla

proklínat i ronit lítostivé slzy.

* *
' *

Flacony Mozartovy juž vyvtraly a pudr p-
vab juž dávno odvál vítr s jeho melodií, ni

Rafael nás juž neuchvátí klassickou linií svých

prostých postav a zuivý Roland Jak dávno ustal

již zuit! Ano dnes analysy bitký skalpel si

vrážíme v svá srdce zachvívající se tak nervosní

a píliš citlivou láskou, již sama ped sebou

ironickou komedii hraje a kolem nás je pusto,

neodvratné, niím nezažehnatelné pusto. Don
Quixoti pežilých idejí bodáme své vyhublé

Rocinanty, o nichž si namlouváme, že jsou Pe-

gasy, a tak tragicky komití objíždíme své vtrné

mlýny. Naše šílené cválání provází smích spro-

stých plebejc, jímž opovrhujeme a politování

parasit, jež nenávidíme. — Já, jeden z tchto

exulant zapadlých vk mdlý, juž touto nudnou

jízdou, zamiloval jsem se do vlašské koloratury,

maurských ornament, champagnského vína a do

Vašich oí.

Básník tak trochu šlehaný profánní klakou

a milostiv pijatý strážci prostednosti, morálky

a blahoeených dogmat, s temným /stínem své

impotence v pozadí a kiklav rudým kvtem
v knoflíkové dirce svého kabátu, snivý a tžko
vzrušitelný dal jsem se uvésti v pohyb odvážnou

bravourou Vašeho temperamentu, Vašeho žáru

a mrazu; cynik a nadšenec, skeptik a oslavo-

vatel vného božství, lovk, jenž zapsal se

kalibanskému áblu normální kariéry, dal jsem

se svésti vní Vaší budoucí slávy, šumného ži-

vota vítzné soubrety šlapající po vavínech

v opee buf. Ano Váš život bude triumphálním

pochodem vítzné ženy slavným a rozkošnickým

a já zemru v prachu všední špíny jako pomíje-

jící bludika na moálech nicotného žití. Vy bu-

dete jásat v koloratue, pít champagnské s krá-

snými muži, Váš budoir bude vyzdoben malí-

skými ornamenty a já seschnu v mumii galva-

nisovanou cynickou nutností denní bídy, stanu

se automatem a vzkeky mé revolty uvíznou mi

v hrdle staženém lítostí a hanbou.

A nic nezadrží mou hvzdu kácející se v ped-
urenou propast, mou chorobn bledou hvzdu,

její; pinesla v sob juž na svt zárodek svého

úpadku, hvzdu zrodivší se se slovy:

»S Bohem !«

* *
*

Má koketní Psýché, Vaše oi jsou pece jen

tak píliš záící, linie Vašeho tla tak neodola-

teln pvabná a Vaše láska tak omamná, zdrcu-

-~=rZ?**//

J. MAÁKOVA. TRUCHLÍCÍ.
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jící svou sílou. Chýlí se k ránu a je slyšeli dusot

okamžik prchajících v lno nekonena.

A co mi po morálce, po lidech a po Bohu,

co mi po život a po smrti, po tm a po svtle,

když se ke m skláníte Vy a když se navzájem

pronikneme na vteinu, na okamžik, na jeden

z onch, jichž prchajících v lno nekonena
slyšeti je dusot, když bytost má vyvrcholí v nej-

oslnivjším plamenu, jehož špice vyšlehne nad

nejvyšší hory a zapálí onen vylhaný ráj nízkých

duší, ono štstíko nedochdat a eldorado ro-

dinných aspirací. On chytne a zeleným plamenm

osvtlí moji cestu k branám temnoty, kam vstou-

pím jako zavržený démon se zaatými pstmi,

nešastný, ale hrdý.

* *
*

Pah! —
A nyní dovolte, bych pozvedl íši toho kr-

vav rudého vína, nápoje hrdin i ruinovaných,

vína tajícího v sob nejsladší léthargii, v níž

J. PANUŠKA.

splývá lovenství i božství, dovolte, bych

pozvedl vysoko k nebi svoji íši, pipil na

Váš zdar a zapl Vám zbujnou, rozmarnou

píse.

Nech slunce mého ideálu oslepí tupé a pe-

kvapené zítelnice poestných a Váš lascivní

smích nech se zaízne jak nedovolená disso-

nance v blahostné ticho krotkých a hodných.

My dovedem zíti!

Ale pohledte, drahá, jak jsou pohoršeni

i všichni ti, jež by nám mohli být naklonni,

kterak potásají hlavami a ladí se k píslušné

morálce. »Alespo kdybychom byli trochu senti-

mentální!* Nuž tedy naposled pojme ješt spo-

len vyprázdnit zapovzenou íši.

— — — — ovšem, vite? Však i na nás

jednou dojde, a my — až budeme se vznášeti

nad onou strží, v níž všechno tajemn zaniká,

vzpomeneme si na. ony svtlé chvíle, v nichž

jsme se poznali, zajásáme a sítíme se do tmy.

POHÁDKA.

O hrzy plnoci, ze hrob vstate svých,

tmu prolomte svých svtel ledným strachem

a z doubrav bouících se neste v letu plachém

na bludnou, vínou pouf, v rej mátoh tkavých.

Nech vpadne vítzn tam smrtelný váš zjev

kde pláe vzpomínka a pusté srdce sténá,

pak boles ume tam, jsouc bázní zavraždna,

a z její mrtvoly zas vzplane síly hnv.
V. L.
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V MOZKU. — SYMBOLICKÉ RO-

MANETTO. — J. V. KHÉRES.

»Ne každý okamžik našeho života záí

blahem spokojenosti !«

K této známé pravd dospl jsem jednoho

krásného zimního veera, když mi v kamnech

zhaslo a posluhovaka byla ta tam. S jektajícími

zuby jsem se marn pokoušel rozdlati ohe sám,

až konen s resignací pravého lidského tvora

zabalil jsem se do zimníku a nkolika šátk
a usedl opt na pohovku ke studiu.

Chvíli patil jsem do knihy spíše s rozechv-

ným tlem, nežli duší. Ped oima míhala se mi

slova: »Also sprach Zarathustra«. Náhle však

jsem zdvihl hlavu a schválil myšlenku uvaiti

si aj ! Dobrá ! Líh už tiše, plaziv hoí a voda

šeptá v samovaru.

»Maliko a bude zase teplo«, tšil jsem skehlé

údy. Trochu je skuten aj rozehál.

Pil jsem ho zvolna, labužnicky a ruka vždy

skoro samovoln nesla sklenku k ústm, nebo
jsem zatím už byl opt úpln pohroužen do stu-

dia, hled otepliti duši zasmušilými ideami Nietz-

schovými.

Pojednou však oi moje místo do knihy za-

dívaly se dosti nevlídn do zhasínajícího svtla

lampy; toto se zvolna menšilo a menšilo, až

umlklo úpln. Knot prskl a z cilindru vyvalil

se erný oud.

A Dante byl by ekl : »A tma se pásla na

mé zlob.

«

Dav rzn maskovaných myšlenek zahájil

v mé hlav pestrý ples, jemuž v ele zprvu

stála moje posluhovaka.

Vida, jak nkdy lovk snadno se stane inte-

ressantním ! Ta kolozubá nešastnice jen špatn

zatopila, nekoupila petroleje a už je pedmtem
mého pemýšlení, mé zlosti . . .

Tšil jsem se na ráno, že jí povím a pro-

zatím shladil jsem si chu na svých nevinných

rtech, zatav v n zuby . . .

Rozeená hladina mých pedstav prudce se

vlnila a babu splákly brzy jiné vznešenjší

myšlenky.

Vlastní bída . . . bída lidská . . . Kristus . . .

církev . . . eští Brati . . . kommunism . . . anar-

chie . .
.
povra . . . sny . . . štstí . . . minulost . . .

život . . . nebe
. ,

. Prostor . .
.

protoplasma . . .

nervy . . . kultura . . . boj o život . . . Nitzsche . . .

Renan . . . Hartmann — pravda . . . skutenost . . .

resignace . . . budoucnost . . . smrt . . . nic . . . .

A všecko to splynulo ve sms plnou nechu-

tenství a dalo za výslednici úplnou rozmrze-

lost . . .

Bach

!

O kéž jsem pánem své fantasie! Vzpomínal

bych radji na to, jak jsem ponejprv políbil

v olších svého ernookého pucka . . . jak se brá-

nila ... ale konen podlehla a dala se líbat . . .

zamhouila oi . . . zatajila dech a tvá z ervena

pešla do bledá . . . trochu kovov oduela . . .

já líbal ústa . . . tváe . . . krek . . . byla vn
moje ... Nu a? . . . Vdala se, to víte! . . . Ob-

jímá moji drahou její muž . . . Eh, vari myšlenko!

Jsem maliký a sedím matince na klín, hladím

její tváe a ujišuji ji, že jakmile zeme, zemru

také a dám se s ní pochovat v jedné rakvi;

nebo co by to bylo za život bez drahé ma-

linky? . . . Ona mne líbá a já jí znovu vyznávám

šeptem svoji vroucí lásku . . .

Sepínám ruce a matinka mne uí »Vím
v Boha«. Hlavu maje položenou na jejích adrech
ssaji chtiv každé slvko zbožné modlitby z jejích

rt

Skoda, že každou violku bílé nebo ržové
vzpomínky dech skutenosti promní v bodlák,

jehož ostny lámati dovede leda humor, jenž nkdy
i peklem zavání . . .

V tom vyšel msíek; utrhl s nebe kus mode
trochu ji ve vod rozpustil, vypjil si kopii slu-

neního svtla a to vše jen proto, aby mi mohl

zpsobiti tu malikou radost a osvtliti mi po-

kojík . . .

Oko mé sjelo s okna na kalamá, kde sebou

nco cukalo
;
na otvoru kalamáe sedl ani ne

na pí dlouhý mužík v bizarním pláštíku, mn
obrácený zády, na nichž mu viselo množství

jehel. Prstem jsem mu zaklepal na rameno. Obrátil

se ke mn a ml oi plny slzí
;
nic mén dal se

do takového smíchu, že jsem se s ním o závod

musil smáti zárove.
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»Kdo jsi a jak picházíš ke mn?« ptám se

zvdav šotka.

»Tšitel ubohých a odcházím pro dnešek od

tebe», zaštbetal a žblukl do kalamáe.

Dobe, že msíek nevidl na mou tvá, byl

by jist honem zhasil své svtlo.

Sám, potm, v zim, v moci démona fantasie,

bez pítelíka

!

Pimhouil jsem oi.

Dvée mého pokoje se tichounce otvírají

a vchází staec v šedém mlhovém plášti, jenž

v msíní zái má stíbrný lesk; hlava jeho vn-
ena na ramena splývajícími vlasy a po pás

dlouhými vousy; vše bílé jako sníh.

Tvá jeho byla tak milá, tak laskavá, oi
tak teplé, tak dobrotivé, úsmv tak nžný . . .

Nechav dvée za sebou oteveny, piblížil se ke

mn, pitiskl hlavu mou na svá prsa a políbil

mne na elo . . .

Všecka tího tím jakoby se mne spadla a

všecky duševní píšery rázem opustily mj mozek
a sladké teplo projelo mými údy.

Pitulil jsem se úžeji k starci a ruce man
objaly jeho šiji. Oi mé se zavely, usínal jsem

a bylo mi jako v ráji.

Zdálo se, že spím, nebo jsem nevdl o sob.
Snad až k ránu se víka moje opt pootevela.

Šustlo to a ve dveích objevil se muž s roz-

cuchanými vlasy, ani mladý ani starý a mlhová

jeho postava vlnila se jako obraz v rozeené
vod. Obliej jeho se mnil z divého do libého

Úsmvu. (Píšt dále.)

Kronika. Na radnici pražské zasedá tedy

konen vedle tch mnohých komisí i komise um-
lecká. Mimo právníky, inženýry, hygyeniky stali

se rádci obce v otázkách úpravy, pemny a roz-

voje Prahy posléze i umlci výtvarní. Vítáme novou komisi

a pejeme jí hojn, hojn zdaru. Osud pamtního spisu

Umlecké Besedy svdí, že nebyli výtvarní umlci na radnici

žádoucími hosty. Umlci nabídli obci své služby, pihlásili

se ke spolené práci pi úprav Prahy, jejíž veliké obtíže

uznávají. Nedostalo se jim na nabídku tu odpovdi. Na radnici

tehdy na míst rozhodujícím byli toho náhledu, že úprava

Prahy není úkolem vyžadujícím spoleného úsilí, nýbrž jediné

geniální hlavy. Zdálo se, a ješt nyní jsou mnozí toho ná-

hledu, že krásu Praze zajistiti muže vynikající úpravní plán,

geniální njaký návrh, a zaopatením jeho, že bude Praze již

zpomoženo. Lze ješt dnes slyšeti, že se mla vypsati na

vypracování celkového plánu takového dávno již soutž a za-

pomíná se, že sluší plánu tomu zaopatiti pevný jistý podklad,

bez nhož jest úpravní plán msta pro obec bezcenným.

Touží se po ovoci bez stromu, listí a kvlu. Koná se vše co

škodí, aby se stromek ujal, a pece eká se na sladký, krásný

plod. Pro jen je teba, kypiti pdu, poskytnouli jí síly,

vláhy, když se jedná vlastn o kvt a ovoce? Není divu, že

netrpliví urobí radji kvty papírové a ovoce voskové. Krátko-

zrakým dostaí, jen když se jím dostane kvtu a ovoce.

Jsem Vám dlužen povdti, jak se dostali výtvarní umlci

do staroslavných síní radnice. etli Jste, že slavná rada

mstská povolala do umlecké komise toho a onoho umlce
výtvarného. Jak se to stalo? Uznala slavná rada, že k úkolm,
které od let eší a jež jí i v píští dob jest ešiti pote-

buje i umlc výtvarných ? Svolala je snad k úad, aby po-

jednala s nimi o návrzích, kteréž jí podali v pamtním spise

svém s podrobným tém naznaením v jakém smyslu sob
postup prací dležitých pro úpravu Prahy pedstavují? Pokud

je mi známo sbhla se vc jinak a tém neoekávan. Hradby

se nepodaly, ale zadní branka zstala otevena, tou vešli

umlci do zdí, v nichž se o Praze rozhoduje. Návrh ilého

lena slavné rady mstské zpsobil, že byli povoláni nkteí
lenové obce umlecké do komise pro opravu staveb-
ního ádu. Komisí touto piznáno bylo, žc v píštím sta-

vebním ádu vedle zájm zdravotních a technických šetiti

sluší i zájm umleckých. Pítomní umlci upozornili, že by
se již nyní odporuovalo, aby se pi úprav Prahy pihlíželo

více než dosud k šetení umleckého a historického rázu Prahy.

lenové komise pro opravu stavebního ádu povzbudili s teh-

dejším námstkem starosty dr. Podlipným souhlasem svým
pítomné umlce, aby podali návrh na ustavení stálé um-
lecké komise, návrh ten jednomysln byl pijat a mstské
rad odporuen. Tak se stalo, že doasná komise pro
opravu stavebního ádu stala se matkou nové stálé
umlecké komise na radnici Pražské. V staré komedii

teme: Nerozbíjej o zdi hlavu, hledej branku ve zdích v zadu.

Snad toho budou umlci píšt, po nabytých zkušenostech

pamtlivi.
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Tšíme se z umlecké komise, dávno pociujeme zlé ná-

sledky jednostrannosti krátkozraké a nedoslýchavé, která se

žene v ped, aniž by uvažovala o dležitých stránkách svých

úkol. Však hned pedem dlužno se piznati k pesvdení
že jednotlivé ty komise, a již technické, zdravotní a umlecké

jen tenkráte mohou s prospchem v zájmu obce psobiti,

když si navzájem ve svých snahách porozumí.

Komise umlecká prozradila zprávou v denních listech

nco o svoji innosti. Jest to kratiká zpráva. Nejzajímavjším

v ní je rozhodnutí v píin optného upravení jižní strany

námstí malostranského. Jest známo, že sbourán byl dm
u Klí a že pozemku získaného užito bylo v celé šíi k pro-

dloužení Karmelitské ulice. Tím povstal na jižní stran námst 1

prlom, kterýž promnil valn ráz celého námstí. V dsledku

takové nové ulice jest její upravení a zastavení pozemk
s ní hraniících domy, v tomto pípad i sbourání osamle

stojícího pkného rohového domku renesanního. A jelikož

nestává pro výšku dom do ty pater zákonného zákazu,

byli bychom se zde dokali nových typatrových dom a uza-

vení a zastavení úzké, malebné uliky Karmetitánské, ovšem

i sbourání pkného nároží s podloubím, u modrého hroznu.

Nedalo se oekávati, že by zachována byla podloubí pi
novostavbách obrácených do námstí, víme, že na východní

stran námstí pi stavb záložny malostranské nežádala obec

pízemního loubi, ehož pochopitelným následkem bylo zasta-

vení loubí domu vedlejšího. Postavením nových typatrových

dom na západní stran nov prolomené ulice, byl by valn

zmnil jeden z nejkrásnjších pohled na kostel sv. Miku-

lášský z Ujezda a ulice Karmelitánské.

Umlecká komise usnesla se žádati radu mstskou, aby

pozemku získaného sbouráním domu u Klí bylo sice po-

užito co volné široké komunikace spojující Karmelitskou ulici

s námstím malostranským, komise však radí k zastavení

prlom povstalých jak na námstí tak i k ulici Karmelitské

domem se širokými podjezdy (jako u kížovník), a na námstí

s loubím. Umlecká komise žádá, aby dm ten vzhledem svým

souhlasil se starobylým rázem námstí, a odporuuje, aby

výška nového domu nezakryla výhled na kostel a vž
kostela svatomikulášského více než dm starý, a omezuje proto

zvlášt výšku budovy do ulice Karmelitské. Zastavením pr-

lom s obou stran utvoeno bude nádvoí ,po jehož stranách

zízeny mají býlí krámky, eventueln i vrchní stavba. Ko-

mise umlecká odporuila rad mstské, aby opatila sob
návrh nové budovy veejnou soutží, vypracovala k soutži

podrobný program, a jak se ani nedalo jinak oekávati, roz-

hodla se pi této píležitosti zásadn jednou pro vždy, že

lenové komise nesúastní se žádné soutže, jejíž program

a podmínky vypracovány budou komisí

Práce komise již v tomto prvním pípad, ukazuje její

dležitost. Skoda, že nebyla svolána ped desíti neb patnácti

lety. Je toho co litovati pes tu špatnou povst, kterou pro-

slulými jsou komise vbec, a na radnici naší zvlášt. Jsem

pesvden, že ubližuje povst tmto komisím
;

ukázalo se

býti nakažlivým pak-lí kdo z dvod teba nevaln kalých

do nkoho tepe, dlá tím kuráž i jiným. Ovšem, že by ne-

bylo dobe oddávati se do budoucna nadji, že návrhy um-
lecké komise, stejn jako návrh upravení této záležitosti

radou mstskou vždy stejn ochotn pijímány budou. Ne-

pehlížejmež v pípad tomto, že usnesení a rada umlecké

komise má pro obec veliké hmotné výhody, obec z výnosu

dom, k jichž postavení komise radí, ukryje náklady na zí-

zení komunikace, kteráž byla potebnou. Nemýlím se asi, že

i v pípad tomto byla znan urovnána cesta ku pijetí ná-

vrhu umlecké komise. V malostranské Besed shromáždní

obané s pizvanými umlci již ped ustavením umlecké

komise pimlouvali se u msta za náležitou úpravu prlomu

na námstí malostranském. Kdyby však v tomto pípad i ve-

škerá zásluha za vítané rozhodnutí náležela i jiným initelm,

jakou výhodou jest zde jistota, kterou nám dává stálý dozor,

stálé psobení umlecké komise pi provádní staveb, ku

kterým v tomto pípad jist asi pijde. Nyní pece nebudou

snadnými ta smutná pekvapení doby práv minulé.

Ze zprávy umlecké komise dovídáme se, že komisse

pimlouvala se za zachování a upravení kostela sv. Václava

že pimlouvala se za nové upravení pi nov projektované

stavb umlecko-prumyslového musea naproti Rudolfinu. Obec

k vli isolaci musejního domu svolila k tymetrovým do

ulice nezastaveným ulikám, vlastn dvorekm po stranách

musea. Jelikož povstanou tím ošklivé prhledy do dvor a na

zadní ásti inžovních dom, pimlouvá se komise, aby tomu

b}do odpomoženo pistavením loggií v prvním pate musea.

Úprava taková žádoucí jest hlavn na stran jižní; mezi

širokou ulicí Josefskou, kteráž vyústiti má u Rudolfina

a museem zstává jediný inžovní dm, proto odporuovala

pedem komise, aby se pošinulo staveništ umlecko-prmy-

slového musea až k tomuto rohu, a pimlouvala se, aby na

prostoe povstalé tímto pošinutím na severní stran pi starém

židovském hbitov, zízeno bylo ve spojení s museem um-
lecko-prmyslovým museum kesanských náhrobk v Cechách

v originálech a odlitcích.

Upraveni to, aby totiž stavba umlecko-prmyslového

musea byla stavhou rohovou, námstí a ulice Josefské, isolo-

vanou v zadu i na sever od budov sousedních, na severní

stran nádvoím sloužícím k vystavení náhrobk, upravení to

jedin odporuitelné, má obtíž svou v tom, že by obec za-

koupiti musila dm rohový, a pozemek takto získaný po-

stoupiti by musila umlecko-prmj^slovému museu proti vý-

mn pozemku na stran severní. Obec by tu musila pinésti

znaných obtí. Žádoucí úprava jest zde stižena hlavn tím,

že stavba umlecko-prmyslového musea byla již díve obcí

zásadn schválena; jest tžko nyní na vci nco mniti.

Myslím, že asto komisse umlecká nenajde pi nejlepší

snaze východu ze spletitých a pedem již pevných ohrad.

Právem lze se obávati o celý assananí obvod, zde bude

umlecké komisi tžko již dojiti uspokojivého rozešení, uliní

áry jsou schválenjr, na základ nich dálo se vyvlastnní,

rozdleny jsou pozemk}', získané sbouráním starých dom,
a pakli se nepikroilo již k jich prodávání, stane se tak v nej-

bližších dnech.

Zpráva umlecké komise zmiuje se o dvou dležitých

památkách, kteréž býti mají v assananím obvodu zachován}'

:

jest to klášter sv. Anežky a stará synagoga. Pi uzákonných

púánech assananích bude tžko, a to zvlášt pro starou

synagogu najiti takového rozešení, aby ve zhledu valn ne-

utrpla, vždy jdoucí kolem ulice budou znan zvýšeny nad

úrove dosavádní. Radostno jest, že staroslavný klášter svaté
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Anežky má býti zachován a náležit

restaurován a není pochyby, že obec

pražská postará se dle rad umlecké

komise o takovéupravení okolí, které

by umožnilo zachovati tuto dležitou

památku v jejích hlavních ástech.

Ze zprávy umlecké komise po-

znáváme, že nemže si naíkati na

nedostatek práce
;
dalo se to pedví-

dati. Vyžadovalo vru jisté odhodla-

nosti ujmouti se toho množství práce,

kteréž zmoci podaí se jen vytrvalé

a dobe organisované innosti. A zde

vru tžko jest nemíti obav. Najde

se vždy obtavých pracovník, aby

práce rozdlena byla na více beder?

Najde se té asto tžké snášenlivosti,

vcnosti a trplivosti, kterou vyža-

duje ešení njakého úkolu více lidmi

spolen? Kdyby nešlo o vc, jejíž

ešení jest vážným nejen každému

umlci, nýbrž každému z nás, ne-

ubránil bych se tžkým pochybno-

stem. Jest u nás zvlášt umlci tžko

podjati.se vedle osobních, asto tž-

kých starostí, práce, v níž sice udává

své síly, kde však ve výsledky, ve

smyslu svých pání, svých sn, tžko

viti mže. Jest tu innos jehov

pravd jen upravováním cest, jen

stavbou na základech. Kde jsou ti

šastní, kteí pistoupí k práci další

a k dovršení jejímu. Lze u nás v-
bec mluviti o jejím dovršení?

Zdá se mi býti žádoucím, aby

sob široké ba nejširší vrstvy ná-

roda uvdomili, o pi úprav Prahy

jde. Dá se to snadno íci. Zachovati

co je cenného, památného, v em
kotví krása a pvab Prahy, a no-

vým to rozhojovati. Však, jak tžko

jest a namnoze doposud nemožno

vc tu provádti.

Patme jen s nábeží Františkova

na krásný obraz, jaký poskytuje Vl-

tava, ostrovy, protjší beh s ma-

lebnou smsí dom, kterouž pevy-

šují vže mostu, vže kostel, bá
svatomikulášská, a uvažujme. Splav-

nní Vltavy, o nmž se nejen mluví,

nýbrž které se i vskutek uvádí, má
v následcích svých upravení nábeží

malostranského a vystavení zdí ná-

bežných podobnýeh onm nábeží

Smíchovského. Kdo brániti mže
komukoliv, aby na novém nábeží

splavnné Vltavy, vystavl tyrpa-
B glÉONOVSKÝ

trové domy asi výšky dom stavitele

Jechenthala u etzového mostu? Kdo

zabrání, aby zde nebyly vystaveny

teba i továrny, pakli vbec vyho-

vují dosavádním zákonm zdravot-

ním a stavebním? Upravením Vltavy

a zízením komor plavebních u Smí-

chovského nábeží sníží se mezi ka-

menným a etzovým mostem úrove
Vltavy, Certovka se má zasypat. Jiný

plán splavnní Vltavy vyžaduje zvý-

šení a obezdní ostrova steleckého,

tím i zniení jeho krásných strom.

Snadno pedstaviti si mžete, jak by

protjší beh malostranský vyhlížel,

když by na míst tch malebných

jedno- a dvoupatrových domk ostro-

va Kampy stála ada typatrových

dom na vysokém nábeží, po nmž
by se stíží prošlo pod mostem Kar-

lovým. Prodlužte si v duchu jen linii

stech domu Jechenthalova podél

behu malostranského, a zvíte, že

by i chrám svatovítský s Františkova

nábeží málo jen pevyšoval šikmé

rovné bidlicové stechy inžovních

palác.

Nu a jak tu pomoci? Nejlépe b3r

ovšem bylo vše nechati bez zmnv^
pi starém. — Jest obraz Hradan
a Malé Strany z pravého behu Vl-

tavského tak pvabný, nám se všemi

svými kouty a budovami tak milý,

sympaticlý, že každá zmna jest

nám pímo hrozná. Poslechnte však

slova tch, kdož horlí pro splavnní

Vltavy, co tu výhod slibují, jakou

dležitost' piznávají jemu. Vytaste

se jen svými námitkami, a pesvdte
je o tom, že výhody takového splav-

nní Vltavy k jihu nepomže lidu

našemu, nýbrž jen podnikavým ci-

zincm, sdlte s nimi své pesvd-
ení, že by pro národ náš bylo

prospšnjším sekati, až se prny-
sl náš zmže a vyžadovatibude levné

vodní dráhy, a myslím, že zle po-

chodíte. Proti splavnní Vltavy není

v národ našem námitek, oekává

se od nho tak velký prospch, že

na druhé stran nevidí se ob,
která se jemu na vzhledu Prahy pi-

nésti má.

Ostatn, namítnete, zdvižení a obe-

zdní behu ostrova Kampy o výši

nkolika metr, neznií ješt krásný

obraz Malé Strany a Prahy. I pi
vyšších bezích nemusí obrysy stech

zakrývat z obrazu toho ani ás.
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Tím stojíme vlastn píímo ped otázkou úpravy levého

behu vltavského.

Zdvižením nábeží zmizí pední pobežní domky ostrova

Kampy. Jest otázka co na jejich místo pijde. Úpravou ná-

beží a Vltavy zmizí i Certovka a ást' malostranského behu

mezi Kamenným mostem a lávkou musí býti pozmnna.

Pomoc byla by v tom, když by se pobeží Kampy vbec
nezastavilo adou dom. Sady v popedí s malebnými ro-

dinnými domky, by vzhled celkový nepokazily. Rada teba

i nízkých, domk stejné výše nedobe by zde posloužila. Na-

proti tomu nevadila by i v zeleni sadu ástech svých teba

i znan vysoká stavba, jejíž obrysy by se ladn pimkly

k danému pozadí. Ba monumentální stavba taková na pravém

míst dala by zapomenouti toho nahodilého malebného se-

adní tch sympatických domk pi behu na jižní stran

Kamenného mostu.

Každý z nás cítí, že ve stedu krásné panoramy malo-

stranské a Hradanské mla by státi, pakli vbec k úprav

ostrova dojde, stavba význaná. U behu Vltavy ped strání

Petínskou, pod Hradanským domem jest pedurené místo

pro stavbu dstojné snmovny království eského. Zem, by

vystavním jejím pispla vydatn k rozešení úpravy Malé

Strany a Hradan.

Štstím pro vzhled Malé Strany a Hradan s nábeží

Františkova jest zahrada Odkolkova, kteráž jest majetkem

msta; v tch místech dležitých nemusíme míti obav, tam

vyhlídka na Hradany zastavena již nebude.

Jižní ást malostranského behu vltavského je do jisté

míry též v bezpeí. Zahrada Nostická, zahrada a stavby

zbrojnice, poskytují tu dostatené jistoty. Myslím, že není

tak snadno možným, aby mimo obec pražskou získal njaký

podnikatel budovy erární kolem zbrojnice, zbrojnici a zahrady

vkolní.

Nejhe jest z ástí pobeží na Kamp od zahrady Od-

kolkovy ke kamennému mostu, zdš nejvíce ohrožen jest pe-

krásný obraz malostranský.

Pedstavte si, že jde o úpravu tchto pro vzhled Malé

Strany dležitých ástí. Jest možno pikroiti k poízení

plán, návrh, které by i provedeny býti mohly v zájmu krásy

Prahy, díve než rozhodnuto bude na urito o zpsobu spla-

vnní Vltavy, díve než naznaiti bude možno jaké budovy

lze na behu tom projektovati. Co by nám byl pláten návrh

nejlepší, poítající s budovami, na jichž postavení není vbec
nadje.

Vystihujete asi, že nestaí pi ešení tchto otázek pouze

njaká innost akademická, pracování krásných úpravních

plán, nýbrž že nezbytno jest pipravovati a zajišovati pdu
pro úpravu žádoucích v pední ad vykonávati vliv na všechny

úpravu Prahjr podmiující práce. Poznáváte, že úkol umlecké
komise jest širší, než se snad na první pohled zdálo. Když
ona pichází k práci rozdlané náležit nepedpracované, jako

se ku p. stalo pi assanaci, pak tžko jest, aby pi nejlepší

vli prospla jak je teba.

Však práv tyto pípravné vzhled Prahy zajišující práce

jsou toho zpsobu, že vykonati je lze jen souinností co

nejširší. A v tom vzí í jich znaná obtíž. Není vru na

mnoha stranách nedostatek dobré vle prospívati, ale jde

o to jak. Pamatujeme si na sympatické provolání mladých

žurnalist eských po záchran Staré Prahy. Slibná akce

uvázla asi tím, že nepikroilo se k objasnní jakým zpsobem
lze záchranu provésti. Nyní však by žurnalisté eští prospli

znan k luštní tžkých otázek úpravy Prahy, kdyby bu
sami o úprav jednotlivých ástí Prahy v kroužku interes-

sent jednali, aneb, co snad by se zvlášt odporuovalo,

innost komise pro úpravu Prahy sledovali, úsudku vnému
podrobovali a v pípadu souhlasu vydatn podporovali. Šíe-

ním porozumní pro otázky úpravy Prahy by se veškerá práce

komise znan usnadovala Komise umlecká jest jen po-

radním orgánem rady mstské, síla její spoívá jen v d-
vodech a jich porozumní v mstské rad. ím živjší bude

smysl pro krásu a ráz msta v kruzích zástupc obce a ob-

an vbec, tím vydatnjší a snazší bude práce komise

umlecké.

Záchranu rázu a umleckou úpravu Prahy nelze vyko-

nati však asto i bez znaných náklad, které nelze však

vždycky zváti obtí. Jest krása msta výnosným kapitálem,

na to zapomenouti bylo by neuznati tu pitažlivost, kterou

Praha co msto starobylé polohou a umleckými památkami

vynikající do dálky psobila a psobí.

Umlecká komise ve své zpráv zmiuje se o podntu,

který dala k sestavení a svolání stálého poradního
sboru pro úpravu Prahy, a jest z toho vidno, že poítá

na takovou širší souinnost za vytknutým cílem. Poradní
sbor pro úpravu Prahy sestává z delegát umleckých,
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technických a starožitnických korporací, zástupc obce a žurna-

listiky eské. S poradním sborem tím chce umlecká komise

projednati otázky nejdležitjší, by návrhy obci uinné od-

povídaly názorm nejširších kruh odborných, aby zpsobem
tím jedna z nejdležitjších záležitostí obce uvažována byla

nej všestrannji.

Nejvtší pekážkou úpravy Prahy mže býti nesoustavná

innost pi pracích s úpravou souvisících. Splavnní Vltavy,

kanalisace, ustanovení komunikaních drah, úprava staveb-

ního zákona, vše to má veliký vliv na úpravu Prahy, a pi

veškerých tchto podnicích jest zetel bráti k tomu, jakým

zpsobem prospti neb kaziti mohou vzhled Prahy. Jest jasno,

že marný by byly nejlepší snahy umlecké komise bez po-

rozumní a podpory veškerých souinitel. 1 zde pozná-

váme, že koneným cílem innosti za záchranou umleckého

a historického rázu Prahy jest šíiti vbec smysl pro krásu.

Kde smyslu toho není, tam rozhodne vždy hrubý prospch

okamžiku, bez ohledu na minulé a budoucí, bez ohledu k záj-

mm mimo zájmy vlastní. Komu sluší tu proti zájmm ta-

kovým zastávati s veškerým úsilím ideální zájmy obecné,

než obci, ona vky trvá a petrvá kdy jednotlivci s malými

zájmy vlastními mizí. Obci nech pomáhají pak všichni, kdož

pro trvalé zájmy vyšší mají smyslu; tím ujde Praha jist ne-

bezpeí hrozícímu jí v dob naší.

Volné smry jsou povdny tomu, že mohou obsah svj
obohatiti prozatím alespo jedním listem z tžko pístupné

mapy Pirnerovy.

»FRAGMENT« a »STUDIE« z obrazu sv. Jan Nepo-
mne ký E. Dítte. Obraz, urený pro kostel sv. Jana na

Horách Kutných, nedošel vlídného pijetí »dstojných« pro

nepatrné nudity a trošek naturalistického podání. Nás naopak

dokonalá malba onch i rozumný naturalismus tohoto nutí

k plnému uznání.

»OZDOBNÁ LINKA« A. Hofbauera komponována ze sty-

lisovaného kvtu bramboíku.

SIRÉNA s hlavo nože em koketující pipomenouti

má v Knúpfrovi mistru marin, starého, dokonalého malíe

figurálního.

O Urbanových návrzích k oknm chrámu Vinohrad-

ského zmínili jsme se v ísle pedešlém. — Dle informace ne-

byla jemu prvá cena udlena z toho dvodu, že nedodržel

podmínku vyplniti plochu jedinou figurou. Tím se Urban sice

prohešil, ale zárove ukázal, že by prospšnjší bývalo tu

podmínku nestanovití.

Poprvé uvádíme jméno sl. J. Maákové v eskou ve-

ejnost reprodukcí obrazu, jenž pojetím i barvou prost vy-

jadiuje látku pedsevzatou.

»BEZHLAVY KUN« Panuškv illustruje strašidelnou po-

vst místní.

Ant. Slavíek, žák prof. Maáka zasluhuje, aby mu
vnováno bylo více pozornosti než dosud. Krokem k tomu

budiž uveejnní jeho obrazu plného sladké melancholie jesen.

»SVICEN« v reprodukci podán}'’ patí v nevelkou adu p-
vodního, moderního prmyslu domácího. Model poízen ve

škole prof. Klouka, B. Simonovským, odlitek z továrny

Bendelmayer a ervenka, (jež jako objednavatel další repro-

dukci obstarati hodlá) ciseloval žák um. prm. školy Prok.

Nováek.

O TYMPANONECH a soše Prahy zmiujeme se na

jiném míst. Zvlášt zmíniti se nám jest pouze o p. Salou-

novi
:
jako bývalý žák Schnirchv súastnil se poprvé vý-

stavy rudolfínské v r. 1894 a pak v r. 1895. Pi konkurenci

této ku súastnní vyzván nebyl.

ZPRÁVY UMLECKÉ.
Knúpferv a Maroldv veírek v Umlecké Be-

sed poádaný navštíven byl peetnou spoleností výtvarník

i pátel umní. Za odbor výtvarný pivítal oba jmenované

umlce prof. Koula, naež po nkolika vel}lch slovech tchto

promluvili ješt Weitenweber, Slukov a Láa Novák. O další

zábavu postaral se V. Slukov, pednesením »také dekadent-

ské«* básn, quarteto »Tovaovského«, hrou na mandolíny

Hilšer, Slabý (? to byl asi nkdo jiný) a Záhorský, Stapfer

a j. rznými žerty. Improvisace p. prof. Metelky vypadala

úpln z rámce veeru, jenž, jako málo který, nesl znak úpln

páteské srdenosti.

»Fo to grafická spolenost ve Vídni udlila ve

valné schzi své dne 19. ledna t. r„ zdejšímu zinkografickému
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závodu J. Vilíma za výborné reprodukce stíbrnou spol.

medali. Po výroku jury »vyznamenávají se konkurující repro-

dukce silou rytin, mkostí svtlotisku.«

VÝSTAVY.
Souborná výstava Vít. K. Maška. Koho z mladších

a nejmladších výtvarník nezmocní se jistá roztrpenost pi
shlédnutí takovéto souborné výstavy. Nemáme na mysli jen

Maška. Byli tu též jiní. A je ješt mnoho takových jiných,

jimž k podobné souborné výstav poznenáhlu materiál se

stádá. Se všech ty stn Topiova salonu cos chladného
jakoby padalo v duši : Nebute blázni vy mladí, nesnažte

se nikam. Hlete, co
v
z toho ? — Jen roztrpení a pak —

vlastní galerie. i není to skliující faktum, že mladý
malí, jehož innost sotva obsahuje celé desetiletí, mže se

vykázati tolika vcmi, jež jsou »jeho majetkem*, a jež až

dosud kupce marn ekají, tolika vcmi že jimi celý, dosti ob-

sáhlý Topiv salon mže vyplniti? Má to snad nkoho k práci

povzbu- zovati ? — — — Procházíme výstavou — zíme vt-
šinou známé vci až na studie z mor. Slovácká, kde Mašek snad
až píliš mnoho svj letní pobyt pílí vykoistiti hledl. N-
které z tchto studií zamlouvají se nám jak volbou okolí tak

i celkovým provedením (jitro na Olšov, Seká, Dve u plotu).

Po našem soudu neleží však Maškovo umní v podávání genru
a typu lidového, nebo mu schází ono bezprostední nazírání

jež Milleta Milletem udlalo. Na život venku dívá se sklem
mšáka. A proto obrazy a studiemi toho druhu nezískává

si respektu, jakého vždycky si dobýval vážn koncipovanými
a vším úsilím provádnými obrazy dekorativními. — Ale

kdopak se zeptá po vážném úsilí? — Mašek svojí výstavou
dokumentuje co pozná každý, kdo lopotí se po njaký as
na cest k Parnasu. Po velkých, se zápalem provádných
plachtách musí pijití malé, prodejné studie. A to je rub

našich umleckých pomru, které nemže pikrýti žádná zlatá

medaillie.

SOUTŽE UMLECKÉ.
Sochaská výzdoba Musea msta Prahy. Na

získání model vjrpsán byl veejný konkurs (viz V. S. sl. 48.).

Rozhodnutí sveno porot sestávající z jediného sochae

J. Maudra, tí architekt J. Bašánka, J. Kouly a J. Zítka,

editele musea p. B. Jelínka a J. V. Nováka jako zástupce

mstské rady. Na sochu Prahy došlo 10 prací. První cenu

(100 zl.) obdržel L. J. Saloun, (reprodukci podáváme v tomto

ísle) druhou cenu (50 zl.) p. . Vosmík. Ti návrhy, mezi

nimiž jsou práce p. Saffa a Amorta obdržely estné uznání.

Na tympanon, jenž ešiti ml danou látku: Vda, umní
historie a emesla tvoí slávu minulosti naši, z 8 došlých

návrh první cenu (300 zl.) L. J. Saloun, druhou (200 zl.) Stan.

Sucharda. Návrh Amortv obdržel akcesit 150 zl. Ostatní so-

chaská výzdoba vnjší i vnitní zadána v omezené konku-

renci — (na každý kus vyzváno nkolik umlc). Výše

zmínná jury odporuila ze 4 podaných cviklových návrh

»kesanství a pohanství* onen p. Stránského bez

ohledu na to, že pozmnním rozmr plochy dané oproti

druhým konkurentm, pesnost plochy zachovavším, tento

práci znan si ulehil. Návrhy medailion 4 král eských,

Pemysla II., Karla IV., Vladislava a Rudolfa II. podali pp.

Smolík a Saloun. Jury uznala práce obou za »rovnocennné« *)

*) Prohlášenou rovnocennost nemohli Jsme pi nejlepší vli
nalézti

: pi tomto vidli jsme práce plné švihu a šiku o dobrých
proporcích, pi onom pak práce, jimž prvé, druhé i tetí scházelo
docela.

provedení zadáno panu Smolíkovi. — Provedení dekora-
tivního pylonu, s dtskou skupinou »Historii« (?) zná-

zorující, z dvou zaslaných prací obdržel Fr. Hergesell. Me-

daillony Pravk, Historie a Archeologie ešili 4 umlci, z nichž

práce p. Saffa z Vídn vyhlédnuty ku provedení. K výzdob
vnitní objednány cípové figury znázorující cechy 14.— 15.— 16.

a 17. století, z nichž za relativn nejlepší uznány práce p. L.

Wurzla a V. Amorta. Okrouklý tympanon »I<arel IV. zakládá

most pražský* došel jediný pana Stránského, jenž také k pro-

vedení odporuen byl. »Libuše vští slávu Prahy« dv skizzy,

z nichž Suchardova zadána ku provedení.

Pi zpráv o této sochaské konkurenci zajisté je v ur-

itém ohledu na míst, abychom si povšimli jiné konkurence

soukromou syoleností pro Nmce z ech vypsané:

Ped vánocemi vypršel konkurs na model pomníku Schmeyka-

lovi do . Lípy. Ke konkursu vyzváno 5 umlc se zajištným

honoráem 200 zl. a cestovným do . Lípy k ohledání místa,

což vzhledem k tomu, že umlci žijí v ím, Paíži, Vídni a Mni-

chov a že místo to shlédnouti byli povinni, není suma ne-

patrná. Ceny ureny ti 1500 zl., 1000 zl., 500 zl. Práce

sama v ešení nebyla obtížnjší ani nákladnjší jako skupina

tympanonu, jejž odmuje král. hlav. msto Praha cenami

300 zl. a 200 zl.

Radnice na Kladn (viz V. S. . 2. sl. 100.) Porota se-

stávající ze tí len mstské rady, 2 len odboru staveb-

ního a pivolaných znalc arch. Jana Kouly, prof. eské
techniky, inž. Josefa Lhoty prof. státní prm. školy, a archi-

tekta Josefa Martina, pisoudila vesms jednohlasn následu-

jící ceny: 1000 korun projektu p. Jana Vejrycha, architekta

v Praze, druhou cenu 600 korun spolenému návrhu p. Jos.

Srba, okr. inž. na Smíchov a Aloise Zázvorky, architekta.

Návrhy se znakou otevené listovní obálky a se znakou
hornickou v kruhu, byly porotou navrženy k zakoupení po

200 korunách. Uznání vysloveno projektm oznaeným hesly

»Spravedlnost« a »Heda<. Konkurence súastnilo se 34 umlc
35 pracemi.

Fontána k Rudolfinu. — Místo malíe Pirnera zvolen

do jury malí V. Weitenweber. Komu platí tento nemístný

vtip více prof. Pirnerovi nebo celému cechu malískému, anebo

konen moudrosti tch, kteí ho spáchali?

Volné Smry zvou ku veejné soutži na získání ná-

vrhu obálky pro své III. tvrtletí. Konkurovati mže každý

výtvarník ech. Perokresba, fotozinkografické reprodukce

schopná obsahovati musí text obálky jako na pedcházejících

íselech. Lhta koní 31. beznem 1897. Návrty zaslány

butež zodpovdnému redaktoru, Nábeží . 18.-I. Cena za

právo reprodukní stanoví se 100 korun, originál zstává

majetkem autora. Jury bude jmenována v ísle píštím.

Autor » Ztraceného ráje« prosí za omluvu, že ne-

uveejuje další pokraování této práce, ježto zamstnán
jest dílem rozsáhlejším a následkem nemilých píhod

v život soukromém touto prací vyvolaných rozhodl

se na ten as zadržeti i ony ásti, které byly již pi-

chystány.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — 'liskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v .Praze



ÍSLO 5. RONÍK I.

OKONANO JEST ... — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER.
Sedím na pelesti postele vysvleený

na polo a dívám se do tmy.

Blíží se k ránu.

Venku v ulicích je píšerné ticho, jakoby byl

celý svt za jedinkou tu noc dotrpl.

Je mn úzko, tajemn úzko, jako po spácha-

ném zloinu.

Ba, že. Práv tak jako tenkráte . . . Pamatuješ

Almo?! Bože mj, k smíchu, jak bys mohla za-

pomenout, když máš tam pod levým prsem na-

fialovlou jizvu. Ach, byl jsem hlupák, vi, špatn

jsem tehdá namíil . . . Ale nediv se ! V tch dva-

ceti letech chvje se ruka ješt samým štstím

a touhou po život i když tiskneme již proti sob
kohoutek revolveru. Odpus mi, ml jsem t tehdá

tak rád, tak k šílenosti rád Almo . . . Deset let -

a je to opravdu vera proti vnosti. Bože mj,
vnost! Co jest vnost? Co jsme se napovídali

o té vnosti naší lásky, ha, ha . . . Vila jsi

tehdá ve svých osmnácti letech snad práv tolik

vnosti, kolik já — —
Vnost, chceš vdt nco o vnosti? etl

jsem kdysi o tom rozmarnou pohádku. Pokej . . .

Ano, již vím. Pedstav si horu, ohromnou horu

z nejistšího, nejtvrdšího diamantu, míli širokou

a míli vysokou. A na tuto horu pilétá vždj'

jednou za tisíc let zlatý kolibík, obrousí o hranu

té hory svj zobáek a zase uletí. iní tak ka-

ždých tisíc let a v ten den, v kterýž obrousí po-

slední zbytek zrnka této diamantové hory, uply-

nula teprve jedna jediná vteina vnosti . . .

A to ješt není pravda! ha, ha, ha —
Co je proti té vtein našich deset let?!

A hle, pece nkdy již zapomínám. lovk
je píliš lovkem, a pak to celé drama naší

lásky pipadá mi jako hraka, jako pošetilý

J. ÚPRKA. ŠOHAJ.
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kousek dtí — anebo snad sám tomu nevím,
ale namluvili mi to, snad jsem již pivykl tomu

výsmchu lidí, kterým nás tehdy zahrnuli. Snad

již piznávám, že jsi byla koketa, blázen a já

snílek, dít, který v tob vidl Madonu. .Svt je

zlý, Almo! Pamatuješ, jak se nám tehdy vysmáli,

když jsme se ze svých ran v nemocnici vylízali,

když jsem vyšel z vzení, skoro smrt? . . .

To byla láska, dti, sapristi, to byla láska!

Bh ví, Almo, kde jsi. Odvezli t tenkráte nkam
daleko, aby zachránili tvou est, tvj život a scho-

vali ped tím steštncem, tím surovým chlapem,

který si myslil, že má na t již právo proto, když

jsi mu ekla jednou v slabé chvíli, že ho máš
ráda, když jsi se rozechvla tolikrát pod jeho

polibky . . .

A dobe t schovali — málem bych byl za-

pomnl, že’s ješt živa.

Deset let. Tak, tak . . . vzpomínáš Almo?

Máme jubileum. Veliká sláva. Sokolové, hasii,

veteráni. Veteráni s praporem. Všude plno pra-

por, rží, kytic, muziky. Zstali jsme na živu —
vivant

!

Že to byl skandál? Pane, jaký skandál? Což

ta ubohá, mladá, nezkušená duše mže za to,

když takový blázen, nesvdomitý, potrhlý lovk
na ni vytáhne revolver? Pane ? ! Na štstí jí mnoho
neudlal, ale odsedl si to, jak náleží.

ekni mi, Almo, zdá se ti, že bychom se

kdy mohli opt ve svt setkati ? Tak náhle se

mi zdá, že t zase uvidím. Není to poprvé, co

se mi vkrádá tahle myšlénka, ano, piznávám
se, stává se to velmi zhusta . . .

Ale ne, tisíckrát ne. Radji bych byl, kdyby

nkdo pišel a vypravoval mi, že t vidl mrtvou.

Je to zvláštní pání, snad neurvalé, drsné — ale

tak rád bych t Almo vidl mrtvou, v bílém

musselínovém závoji, v bílé rakvi, obklopenou

vní žlutých rží, kterés mla tak ráda, s tím

dtským úsmvem, istým elem a oima spra-

vedliv vyhaslýma. Tak rád bych t vidl, kterak

umela’s neposkvrnna lidmi, nedotknuta tím lo-

vkem, kterému t prodávali — eh, co -— senti-

mentálnosti, citlivstkáství ! Co je mi po tvém

život ! Pro mne jsi dávno umela, dávno, slyšíš,

hned tenkráte, kdy jsem umíral s tebou

Nesmj se! To byl jen takový záchvat vzpo-

mínek. Nezbjdo z té naší lásky nic, pranic, ne-

bu domýšlivá! To si jen tak lovk nkdy za-

steskne, když už mu je ten stálý smích protivný.

A já se v svt nasmji, Almo moje drahá, celý

den se smji, až nkdy plái samým smíchem. —
Nepoznala bys mne, jist nepoznala!

A spokojený jsem, duše moje! Pij se jen

podívat nkdy, když pracuji, poznáš, jak mi as
ubíhá, jak jsem spokojený, jak mi pod rukou

rostou ty moje myšlénky a nápady, to celé moje

umní, jak se stlesuje ve veliká, vzácná díla.

Pij se jen podívat, ale o jedno prosím: ne-

mluv nic, nic nemluv, ani se nesmj, jen se tiše

dívej -— —
Snad se ti oi zalesknou slzami . . .

* *
*

Jakási bolestná zoufalost trí mi v mozku,

rozevírá široce oi, otupuje smysly. Zdá se mi,

že mám umlé sklenné oi. Dívám se ped sebe

a cítím, jak mne ten pohled bolí. Bojím se za-

hledt se jinam, abych neomdlel bolestí. A zde,

uprosted ela mám hebík, cítím, jak tam pevn
vzí, ale nesmím se ho dotknout . . . Není divu.

Opravdu to jediné mohl jsem oekávati —
Co mi to udlali?

Snad to njak pejde.

Jen kdyby toho píšerného denního písvitu

nebylo. Chci mít kolem tmu, úplnou tmu

Nemohu se opravdu urit rozpomenouti, zda

jsem te spal a probudil se, i teprve pišel

dom. Zdá se mi obojí. A ty ruce pálejí jak ohe
a ta zima pi všem — A botu jednu mám ješt

obleenu ! Ano již vím, byl jsem venku, tam —
tam — eh, ne nechte mne, ticho . . . ticho . . .

Již vím, vím. Tady je olšanský hbitov, na

levo kíže, samé erné kíže, cypiše a sosny,

pak bílá, nekonená silnice, pustá a prázdná,

msíc svítí, istý, bílý msíc a já a Eva, jdeme

tou nesmírn dlouhou cestou . . .

To ale už je dávno — ne, není dávno, vera
to bylo, skoro dnes, ped chvílí . . . Pišel jsem

te dom. V Besed jsme byli — —
Ale spát se mi chce. Ten hebík v ele bolí,

hrozn bolí ... A pak, co mi to Eva povídala —

?

To bylo — ne, — jinak to ekla, njak jemnji,

daleko uritji, významnji; co jí to napadlo?
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Evo, Evo, svátá duše moje — Padám na ko-

lena a modlím se k velebné tvé istot, velebné

kráse. Slyšíš Evo, zdá se mi . . .

Ne, ne — byla by to jen nová komedie a té

mám již dost — píliš dost. Co ostatn na mn
chce? lovk se již nesmí opravdu upímnji

rozpovídat . . . Hned je z toho zpov, plativá,

nejintimnjší zpov a ty náhle cítíš, že ty oi,

které se na t jinak lhostejn dívaly, zabodávají

se ti do tváe, že v nich hraje takový njaký

zvláštní lesk, plný milosrdenství a porozumní;

snad se ty oi na chvíli zadívají i jinam, k zemi,

do neuritá, aby se zastydly za vkrádající se

tam vlhko . . .

To co jsem jí povídal byla jist zase jen

spousta melancholie a blbství po nkolika skle-

nicích piva — nic víc — Kdybych se aspo pa-

matoval, co jsem jí všecko napovídal! Kdybych se

vbec pamatoval! Dnešního — ne verejšího

veera — ano vera to bylo . . .! Vím jen, že

sem opt jednou velmi mnoho mluvil, že jsem

se dostal i do hádky s njakým pošetilcem, který

obhajoval doklepávající realismus v umní, že

se mnoho pilo, zpívalo a pak, že jsem dopro-

vázel Evu dom, že jsem byl s ní sám a sám

uprosted vlahé, bílé noci . . .

A mn staí trochu toho nazelenalého svtla

msíce v korunách strom, nkolik tch do ne-

známa padajících hvzd, aby se mi duše otevela

dokoán, jako bílý lotos a pijala s trochou vn
a kouzla mystické noci i zázrak zapomnní
všeho minulého utrpení . . .

Bh sám ví, co jsem všecko mluvil ! Pama-

tuji se jen, že jsme dlouho spolu chodili, nkam
až za Prahu zašli a zase se vraceli, a že mne
Eva v jedné chvíli za ruku vzala, zadívala se

mi dlouho do oí a pak, když jsem se toho nej-

mén nadál, pitiskla mou ruku ku svým horkým

rtm ... A dlouho ji tiskla, vášniv dlouho . . .

Evo, ubohá má duše. Evo, ne, takhle jsem

to nemyslil, opravdu nemyslil, nehledej v tch
mých slovech nic než prostý egoismus . . . Chtl

jsem si zase jednou ulevit — Víš, lovku je

pak tak lehko, ach, tak nepochopiteln lehko . . .

Slyšíš, Evo? Na lásku nevím, té u mne ne-

hledej, hohó — Není to koketerie nebo blase-

ovanost; snad ji proto nenávidím, protože v ni

vím víc než jindy, snad se jí také bojím. Ano,

bojím se toho jednoho okamžiku, který nastává

v každé hlubší lásce, v nmž duše náhle zaúpí

nesmírnou bolestí a v hlav se petrhají rázem

všecky tkán mozkové . . . Což ty víš, emu
všemu jsem se já již vysmál a pro co všecko

již se naplakal! — V lásce jsem dít, nerozumné,

rozmazlené dít — Mám víc citu než zdraví,

víc pohádek v hlav než rozumu.

Nechtj mne dráždit Evo, prosím, vytrpl

jsem kdysi již tolik . . .

Rozumíš mi pece, Evo, rozumíš? Slyš Evušo

!

Mám te jedinkou milenku — Umní. Nemá mne
píliš ráda, ale žijeme takový zvláštní život, bez

rozmazlenosti, bez dtinství, ale práv proto snad

spolu žijeme. Nkdy mne zmuí svou umínností,

odstrí mne a zapomene na mne na nkolik

dní a já bloudím pak nkde sám, odlouen od

lidí. Mám nehoráznou »psinku«. A pece, hle,

jednoho rána nastaví mi moje Umní bílé svoje

elo, já je políbím, podáme si ruce k novému
pátelství a já jsem klidný, šastný, nkdy tak

spokojený, tak, tak — ...

Slyšíš Evo, Evušo

!

Co z toho bude? Co bude? Tuším, že se nco
stalo

;
mám plnou duši toho tvého žvatlání. Cítím

jak jdeš vedle mne, posloucháš, vyptáváš se na

to a ono, íkáš, že rozumíš, chápeš, že’s totéž

vytrpla, práv tolik sklamání, že t lidé práv
o tolik okradli jako mne, pravíš, že mi zcela

rozumíš, víc než rozumíš, že bys dovedla vy-

plnit to zející prázdno, zulíbat ty rány do uzdra-

vení, že bys ráda trpla se mnou . . .

Lžeš, Evo, lžeš! Všichni lhou a ženy nejvíce.

Vím, že’s plakala, ale tím mne nespleteš, tím

nezakryješ tu svou petváku. Kolik už jich tak

plakalo ... A kdy žena nepláe ? . . .

Ne, ne, ne, nic nechci, písahám, že nechci

!

Nechte mne na pokoji, všickni mne nechte,

chci být sám. Je mi tak nejlépe. Žádná soustrast,

žádné smilování, pochopení, porozumní -— nic

nechci, nic

!

Nedívej se zmaten, Evo, nedívej. Vím co chceš

íci, jsou to výitky . . . Vím, jsem tím vinen,

vyvolal jsem tu scénu, mluvil jsem asi zase

trochu píliš mnoho. Dal jsem se svésti tvým

kouzlem . . . Jsem zkrátka blbec -
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O ženy, ženy — — Vím, ím se zdáte, a co

oekáváme . . . Znám to píliš dobe! Nejistší

lilie, jemná bytost jako vn fialek, plná nejsub-

tiinejších cit . . . Jdete v její stínu, rozplýváte se

v zážehu její pohledu, propláete noce v touhách

a nad zmatenicí nejsladších verš — a jednou

teba na plese ji oslovíte. Zasmje se na vás,

zavsí se vám pod rameno a žvatlá gigrláckým

tonem nejvšednjší hlouposti, zmiuje se o vy-

tených a nepochopených thesích ženské emanci-

pace, pomlouvá své kamarádky s jejich nápadníky

a abyste vili, že také te, pochlubí se vám,

kolik již peetla tajn svazk Zolových, že etla

také »Kreutzerovu sonatu«, Strindbergovo »Man-

želství* a nedávno, že ji maminka pekvapila

v noci v posteli, když práv doítala Garborgovy

»Umdlené duše«.

Všecko vám povídá, na vše si vzpomíná, ím
by vám dokázala, že jde s dobou, ale na jedno

zapomíná : aby dokázala, že zstává ženou —
tím ním, o em jste snili již v gymnasijních

lavicích, co ve vás nepestávalo dýchat, den ku

dni se prohlubovalo, pibíralo uritjší, jemnjší

tóny. Cekáte stále, kdy se vám konen zastaví

srdce v tepotu a duše seslábne neuritou, vysi-

lující touhou, stále a trpliv ekáte, kdy se na-

chýlíte k tomu zázranému kvtu, o kterém' se

vám tolik toho nazdálo, tolik jste se naposlou-

chali, tolik natoužili — ha ha, ekejte, jen e-
kejte! Nalézáte nádherné teba tlo, drahokam, ale

s tou duší, abyste se vn hnvali Je

vám úzko, do pláe, nutíte se do všeho, i do

tch gigrláckých eí, do tch pepických frásí

z bahna chantan, do tch hnusných žargonových

vtip, jež prosákly celou tou »feš« spoleností

pražského cremu. Sbírka nkolika klackovských

vt postaí tak hrav zakrýti i naprostou prázdnotu

ducha i rozpaky nad nesprávností vlastního cho-

vání. Ba, mají již i své autory, miláky, ssajíci

bláto z pepických krem a vychrlující je druhý

den ve »feuilletonech«. Pepicism vítzí — tím

hnusnjší, že bée ze zvrhlého onoho stáda praž-

ského proletáiatu jen sprostotu, bez onoho šlehu

Bret Harteovského, neurvalého humoru.

Jen mluvte bez tch vtip, v jiném tónu,

mluvte teba tak, jak cítíte, jak vám duše šeptá

a rozum domlouvá, uvidíte: jste »bájen vážný«,

protivný lovk, který se neumí pohybovat v lepší

spolenosti, který dovede jen nudit. Takový
panák — hahaha . . .
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Anebo pijde veer, zázraný, krásný veer,

v nmž tušíte, že sestoupilo požehnání na zemi —
Setkáte se s Marketkou. Jde s modlitbami. Pí-

saháte na její nevinnost, modlíte se sami za její

isté sny. Opojí vás svou nžností. Vyítáte si

že jste kdy tak zle mluvili o ženách. Jsou vý-

jimky, jist vyjímky! Máte tolik soustrastí, tolik

bezútšného smutku, že i ona pjde tím životem,

že i ji poraní život svou bezohledností, vyrve jí

všecky ty nadje a illuse a tajná pání, ukázav

jí znudnou svou tvá. Cítíte tolik bolesti, chv-

jete se o každé to drahé její slovo . . . Blázni —

-

blázni! Za týden je vám ten strach váš k smíchu.

Markétka je bytost, jako jiná. Možná, že tou svou
dojemnou nžností a skromností ješt raffinovaná.

Poítá, poítá — a týden ped svatbou vybírá si

z pti chlapc, který by ji lépe zaopatil . . . Zdali

jeden spekuluje, druhý láskou umírá a tetí pro

ni poctiv se de? Co jí po tom — Všechny ženy
by mly být židovkami . . . Všechny, všechny,

chachachacha — Evo, Evušo ! Jdi blázínku malá,

malá — la la lá — Chlapík !
(Píšt dále).

Chci pekypt;

Hle, to jest zem ta! juž jí nepoznávám :

vzmach jeden ! roztrhla své roucho

až od prsou,

je rozhodila prudce na dv strany,

jak bílé mráky v koncích na obzoru

tam jeho cípy jsou.

Jsou vrchy uvolnná adra její,

je vzteklá váše do zelena barví

i tulný hrot,

niv lno osení proud vychrlilo,

jež zaplavilo neplodný dív údol,

a hýká drahý plod.

A kvty vedle nich, hle, žhavé pj^sky,

jež hoí, vrou a v rudých barvách kypí,

žár sálají;

jsou oteveny, po em vztekle žízní,

co chtjí ssát, ím opíjet se dn?
• jed do žil stíkají!

Vzduch, který hoí rozžhavený bíle,

své srší jiskry v nervy napažené,

je zanítil!

už požáru dým jemný vnik’ v mé skrán,

kde despota bdí vždycky neúprosný,

jej ostrou vní spil

!

Tu chvíli ekala má duše — vze
a pouta zapírání roztrhala,

ven sbhla hned,

v ty sín domu svého, jež se tásly,

když vášní chraplavý hlas prolomil se

a vzkik : Chci pekypt

!

STUDIE KE KRÁLM «. XAV. DVOÁK.J. ÚPRKA.
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MOZKU. — SYMBOLICKÉ RO-

MANETTO. — J. V. KHÉRES.
(KONEC).

Staec zmizel a divý muž mne chopil

za ruku a odvedl z pokoje. Vedl mne od mých

dveí njakou dlouhou síní, kterou jsem nikdy

ped tím u svého bytu nevidl . . .

Náhle se mnou prudce zatoil a když jsem

opt klidn stál, vidl jsem se ve zvláštním sále

podivným svtlem ozáeném
;
byla to však pouze

pedsí toho labyrintu, kam jsme za chvilku

pišli.

»Kdo jsi ?« ptal jsem se divého muže.

»Syn toho starce, na jehož prsou jsi se vy-

spal*, znla odpov.

Divý muž otevel bránu nezvyklého složení

a vešli jsme do dlouhé klikaté chodby, v níž

bylo velmi zvláštní, jakoby elektrické a pece

jiné osvtlení; pi tom nejpodivnjším mi bylo,

J. ÚPRKA. BABIKA.

že jsem nevidl nikde zdroj svtelných; jakoby

stny samy svítily.

Chodba nešla pímo, nýbrž okrouhle všemi

možnými smry a mla bájené množství od-

boek na všecky možné strany rozvtvených,

z nichž každá mohla opt býti chodbou hlavní,

jakou se mi zdála nekonen dlouhá chodba,

po níž jsme kráeli.

Vykraoval jsem si chvíli statn, nastupuje

tak mužn na podpatky, až sín dunly mých
krok ozvnou a zavznla na všech stranách

libá hudba tón, jež skládaly se ve známé mn
písn.

»Kde to jsme ?« ptal jsem se svého prvodce.

»V tvém mozku«, znla lakonická odpov.
Hned jsem stišil krok a šel po špikách, obávaje

se, aby mne zítra hlava nebolela. — Nkteré

chodby byly oteveny, jiné zase zaveny a to

jedny ernými, jiné bílými branami. Bylo mi to

divno, proto jsem se ptal divého muže po píin
takového opatení.

»Chodby zavené«, pouuje mne on, »skrý-

vají myšlénky neznámé, o nichž lovk dosud

neví a bu je náhodou nebo vlastním popudem
oteve«.

Bran zavených jsem spozoroval ve svém

mozku daleko více než otevených.

»A pro jsou nkteré brány - bílé, jiné zase

erné ?« ptám se dále.

»V bílých« zní odpov, » ekají na své vzkí-

šení idee, myšlénky dobré, zákony pravdivé,

v erných skrývají se myšlénky erné, mylné,

lživé, škdné, híšné.

«

erných bran ml jsem mnohem více než

bílých . . . Njaký vnitní hlas tropil si ze mne
posmch: »Sebepoznání t zachrání !« »Píteli«,

ptám se s patrnou ironií, »to jsem jenom já tak

zabednn a zaernn?«

Pítel se dal do smíchu a tšil mne: »Co se

týe zabednnosti, z té si mnoho nedlej ! Jiní

lidé celkem jsou ješt zabednnjší! A žes za-

ernn? Za ernými branami skrývá se asto

rozkoš . . . Hle, u tebe všecky brány rozkoše

jsou oteveny . . . he he he he . . .«

»Konen«, dopluje svj výklad »erné brány

dají se mnohem snáze otevití než bílé«.
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Spolkl jsem slinu, ponvadž jsem nevdl, co

bych moudejšího uinil.

Všecky chodby byly peste malovány; malba

jejich však byla více než zvláštní. Byla to sms
obraz všeho druhu, obraz ležel na obraze a jeden

druhým prosvítal a jen má vle k tomu staila,

aby obraz nejspodnjší se octl na vrchu. Zpozo-

roval jsem brzy, že kterýkoliv obraz, slovo, vtu,

vzorec atd. (na p. vtu Carnotovu, prez buky
z caulerpy, nkteré datum, nkterý teba Alešv
obraz, tvá známého pítele atd.) si mohu po-

mysliti, se mi objeví na stnách, ba, že se tam

objeví díve, než si ho mohu pomysliti; chvíli

mi to bylo záhadou, teprve když jsem si vzpo-

mnl, že jsem ve svém vlastním mozku, jsem

vc pochopil.

Nevysvtlil jsem si však, pro všechny chodby
smují, ba pímo ústí pi množství a klikatosti

své v jedné stkvoucí brán, která oslniv svítila

na všecky strany a jejíž záe prosvítala všude

skrze zdi, takže kamkoliv jsi jen pohlédl, všude

spatil jsi onen stkvoucí portál.

»Jaká je to brána ?« ptám se zvdav svého

prvodce.

»Tam skryt je pojem vnosti a nekone-
nosti*, odpovdl on.

»Poj, prosím t, a jsme brzy u ní a otev
mi ji !« žádal jsem ho dtinsky.

»Bláhový«, usmál se divý muž, »co myslíš?

Nastav za sebou let všech jednotlivc, co žili, žijí

a budou žiti, let celého jejich života rychlostí

myšlénky a nedobhnou se! Naše kídla jsou

k tomu slaba!«

»Pro ji mám tedy v mozku, když je pro mne
uzavena? « vyzvídám dále.

»Však se dokáš! Ani se nenadješ a srdce

tvé dotlue. Pak, budeš-li toho hoden, se portál

vnosti jist oteve !«

Po njaké chvilce piputovali jsme ke brán,
jejíž jedna polovice byla bílá, druhá erná.

»Zde je mj atelier«, pravil divý muž a otevel.

Vešel jsem dovnit a zstal jsem udiven
státi

;
jako bys miliard rzných obraz dal do

kaleidoskopu; jeden tlail se na druhý a jak

rychle se objevoval, tak rychle mizel; ten byl

píšerný, ten krásný, ten všední, ten úpln ne-

J. ÚPRKA. STAÍK.

smyslný; tchto posledních tu bylo velmi mnoho;
v celku nejevilo se nic mathematického, nic sou-

mrného.

»Tvj mozek«, pravil mj prvodí, »je la-

byrint, jehož majetníkem a ve dne správcem jsi

ty, v prvé polovici noci hlídaem mj otec, ve

druhé já; tu opouštím toto své bydlišt a bavím
nebo straším tvou duši.«

»Kde je kabinet tvého otce?« ptal jsem se

hlídae svého mozku.

»Za branou štstí«, znla odpov.
»Pojme tam«, vybízel jsem ho dále.

»S radostí«, ochotn svolil on.

Šli jsme opt chvíli, až jsme se octli ped
svtlou, krásn bílou branou, z níž vanula ob-

erstvující vn a teplo. Staec nám na mírné
zaklepaní bránu ihned otevel. Spatil jsem ne-
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konen dlouhou sí, která zase ústila v portálu

vnosti, avšak byl jí tento portál daleko, daleko

blíže, než kterémukoliv jinému místu. Se stkvou-

cích bílých zdí stékala v páe arovná vn,
která tak blažila, tak lahodila, že mi snad ani

hubika mé první lásky tak nechutnala. Kle-

snouti tam na zemi, vnoiti hlavu do libých par

a takto vn tam usínati, zdálo se mi v témž

okamžiku nejvtším štstím.

Všiml jsem si hned, že tu byly zdi úpln
bez obraz; marn jsem si pedstavoval nkterý,

neobjevil se mi. Zmínil jsem se o tom svém

prvodci.

»Vetchý pozemane lidských oí !« usmál se

útrpn divý muž, »jako sms rznobarvých

paprsk splývá v jeden bílý, tak všecky obrazy

tvého mozku splynou nkdy v této síni ve vzne-

šený obraz klidu a zapomenutí !«

»A kdy to už bude?« ptal jsem se naivn
dále.

»Až mne zde mj otec zabije, rozšíí se a-
rovná tato sí po celém mozku a souasn oteve

se portál vnosti, a-li toho budeš hoden; tam

tak jasn stkvíti se bude nahá pravda, že nikdy

nebudeš litovati nieho z toho, co’s sám vynalezl,

co’s zapomnl, spíše pocítíš lítost nad tím, že’s

se tak marn namáhal.

«

Ssál jsem do sebe vroucn se zdí kanoucí

prouay Lethiny a nezdálo se mi ze sín starcovy.

Až teprve, když moji zvdavost hlída mého

mozku napjal slibem, že mi ukáže tu, pro níž

trpím, pro níž trpí všichni šlechetní lidé, zvlášt

ideální mladíci, opustil jsem starcovo bydlišt

a kráel opt chvíli s prvodcem svým dlouhými

chodbami.

Cestou pemýšlel jsem, co asi ješt nezná-

mého skrývá se za tou i onou branou. Nešlo by

nkterou otevíti? Zeptáme se.

»Toho bys mohl ovšem dovésti pouze ty«,

pouoval mne divý muž, »nyní však bys se

marn namáhal. Brány otvírají se pouze zevnit.«

»Ale jak se mohu«, namítal jsem, »uzavenou
branou dostati dovnit? Nejsem duchem !«

»To je vcí tvé dovednosti«, pravil mi on,

v mozku je harmonie, dle níž všecky chodby

erné i bílé, otevené i zavené spolu souvisí.

asem podaí se nkomu otevíti bílou bránu,

ale s tží; erné otvírají se samovoln, avšak

nkterou lze se dostati k brán bílé a tuto ote-

vití.*

»A až budou všecky brány oteveny ?« ptám

se zvdav.

»Zstane tu pouze portál vnosti«, praví mj
prvodce.

»A ten bude?« ptám se v napjetí.

»Uzaven«, znla chladná odpov.

»A kdy budou už všecky brány oteveny ?«

ptám se znovu.

»Hm«, usmíval se divý muž, »do té doby

snad zhasne život té, pro jejíž blaho tisíce šle-

chetných srdcí dotlouklo na šibenici nebo v po-

žárech, pro jejíž blaho tisícové a mezi nimi i ty

marn pracuješ a marn pemýšlíš, pro niž by

tém každý rád svj život dal a ped níž práv
stojíš.

«

Man jsem se zachvl. Stáli jsme ped blo-

stkvoucí branou, která na nkterých místech m-
nila barvy a tekla z ní voda.

»Co je to ?« ptal jsem svého Vergila, ukazuje

na vlhko.

»Slze lidské*
,
odvtil on.

Zachrastily klíe u zámku, brána se otevela

a vešli jsme do sín, z níž vanulo zvláštní svtlo

plné smutku, plné bolesti a zdrceného sebeza-

pení.

Táhlo mne to mocn dovnit, a jsem se

ehosi neoekávaného lekal . . .

A co tam bylo? —- — — — — —

Na lžku leželo tam svdn krásné nahé tlo

ženy; erné vlasy v mohutných proudech vlnily

se po zemi a božskou krásu zvyšoval bolestný

úsmv . . .

A kolem arovného tla vinul se erný, ve-

liký, píšerný had, který za sdlenou rozkoš za-

tínal vášniv zuby do krásných ader, kde srdce

tlouklo, a drahé její rety za to líbaly studenou,

mokrou jeho lebku.

Klesl jsem najedno koleno a pes mj odpor

skotalila se jedna slza z mého oka k ostatním,

co tu celou pdu rosily . . .
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Její svátá tvá se ke mn obrátila a upela

na mne své dobré oi . . .

Mé srdce tlaí se k ústm . . . bouí v nm
vlny oceánu . . . vzplává ohe vroucí, divé

lásky . . . žárlivosti . . . vzteku ... v mé krvi

proudí prudký žár a ve svalech lví síla . . . za-

tínám pst a letím, abych vysvobodil toho andla
ze spár píšery ... a pronikavý sykot plný vý-

smchu . .
.
prudké mnou zatoení . . . mlha . . .

tvá mého prvodce . . . tvá dobrého starce,

ochránce brány štstí ... v dálce portál vnosti . .

a jsem zase ve svém pokoji.

Sedím na pohovce, maje ob ruce v kapsách.

Byl už den. Pede mnou leží rozevená kniha

a v ní jsem etl

:

Also sprach Zarathustra.

Adagio.

v!5ein na to puklé srdce polož hlavu svou

a nepla víc a podej mi svou drahou ruku . . .

Jsou velcí ped Pánem, kdož mnoho trpli

a, jako On svj kíž, svou nesli tžkou muku.

Poj, pjdem’ spolu dál v tch teskných samotách,

na skráních zhoklý vavín, v rukách svadlé rže,

dál po tch osamlých cestách stemnlých,

tím velej’ k sob, duše, pimknuti, tím úže.

Poj, pjdem’ spolu, každý na bedrech svj kíž,

v záících stopách v tmách nám mizícího štstí,

a naše láska hoká, velká bolestí,

jak Simon z Cyrény nám pomže jej nésti. KAREL B. HAJEK.

J. UPRKA. DOSTAVENÍKO.
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Z básní Vladimíra Houdka.

Kdy? .

.

Kdy ponou zas v tesklivé tišin

ty zvony dl hluboké hrany své hmít?

Krev zkažená proudí tak neinn
a pec ta zem laná by chtla ji pít!

A v daleké neznámé konin
ty nadarmo, vojáku, nebudeš mít,

ty jediný v poslední hodin

si poctiv koupíš svj trvalý klid!

Svou krví nech prosáknout pod sebou zem . .

A svíjet-li budeš se v bolestech zlých

a do zem hlavou bít — ped vným snem

ta zmklá prs vnikne ti do uší tvých . . .

Tou krvavou hrudou se zamkne tvj sluch

a nikdy t nevzruší marný náš ruch

!

Klášter.

Skryj dnes ten úsmv svj, ten bujný, rozpustilý,

v dla, jako kryješ plá! Chci vážné dumy píst

a ist být aspo dnes! Neb radj v této chvíli

svj upi na mne zrak, jak tenkrát, kdy byl ist . . . .

Vím, kdyby sebe víc Tvé oi hovoil}'

svým žárem nejsladším: z nich možno zejm íst,

že temná hloubka jich vždy se svým mranem pílí,

by z nho vyšlehnout v ráz mohla nenávist’ —

A chmurná bytost’ Tvá je klášter s vným stínem:

jen okna blýskají se z mrané omítky,

z nich pleše mnich zí jak živé výitky.

Sad v plném kvetu je. A mnich zde touhu svou

smí denn krnejšit tch sklep sladkým vínem —
a pece šílí už tou vnitní prázdnotou . . .

Sonet o žárlivosti.

Dls, že tvá láska studenými heby
pibita na kíž žárlivosti sténá —
a pec to váháš srovnat ve své lebi,

že láska ta kdys bude umuena!

V, jednou vzkikne »Dokonáno!« k nebi,

ve chrám citu pukne mnohá stna —
však te — co k tomu síly zapotebí,

snést muky, jež t stojí božská žena!

I kdybys vil, že v ty noce dlouhé

u lože bdí jí strážný andl sám,

a kdybys ráno zel tam pírko pouhé —
ty v mukách žasnul by’s, že padlo tam,

— jak zejmá stopa sladké jakés chvíle —
z andlských kídel chvjné péí bílé!
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PO VESNICKÉ POUTI.

ískavé tony hudby asem
v to mlází z dálky zalétnou,

kam — hovoíce tichým hlasem —
s dvaty svými hoši jdou.

Van chladný rybník vysílá sem,

kde jednotvárnou hudbu svou

sbor poal žab. Msíním jasem

vše kryto, divných stín hrou.

A drsný, ostrý žabí skek

se v taktu v tiché mlází nes’

jak v souhlas bouných hubiek . .

Tam jenom asem slabou ránu

mníš slyšet. Praskot, jak by kdes

srdéko puklo z marcipánu.

Porozumní . .

.

Ted ztrácejí v asylu pense

se ady mých morálních profesor

a vlasteneckých, dobrých uitel.

Je ohromná propast', profesoi,

je hluboké moe, uitelé,

mezi vaší naukou a dojemnou prostotou

i nadšením vaším dýchaviným —
a mezi mou cynickou rozvahou

a myslí Spurnou a nevlasteneckou

!

Však, professoi, píbuznost jakás skrytá

a tajemné kouzlo neznámých nálad

nás pipoutalo k hospdce jedné;

zde v šedivém kout žijeme dny své

a jihoslovanské pijeme víno.

A, žák Váš, já posud zde nevypil více,

než kdokoli z vás. A v nejprudším žáru

já sklepnici astj neštípnul ve tvá,

než kdokoli z vás. A po stejném potu

sklenek i štípnutí sladkých jsme' denn
šli k domovu pímo . . . Tak stejný byl cíl náš

1 zil ja tak s varní v zdánlivém smíru,

však potají hmla duší mou závist

nad mladistvým leskem nadšených zrak,

jež ztápli jste v granátný lesk

jihoslovanského starého vína!

A tup jsem naslouchal horoucím slovm
a vašemu nadšení dýchavinému,

pro osvtu, poKroic,

Já pranic, ba pranic

Však prošel as — na ele pibylo vrásek

vám, profesoi, a zvýšil se lesk

tch mohutných vašich, uených pleší,

a chvjící se a kostnaté ruce

tvá sklepnice bujné štípnout se stydí!

A sedla si v kruh náš nálada divná . . .

Jsou pípitky astý, pi nichž se mlí,

a asto jsem posteh’ leckoho z vás,

jak prsvitnou rukou zvd’ ped oi sklenku

a záícím vínem díval se k svtlu.

A po krátkém doušku v myšlénkách spustil

svou iš — však dtinský pohled se díval

dál v šedivé prázdno, kde plála ta íše . . .

Co asi te vídá váš upený pohled

o a

nesdílel s vámi ! . .

v tom ponurém stínu? Pro ve vašem zraku

se zachvl te záblesk rozkoše vtší

než díve, kdy noil se v záící víno?

Ach, blostná kídla tepotají

se neslyšn jemn nad naším vínem ! . . .

A pišla te chvíle porozumní

a z duše rád sdílím náladu vaši —
však líto je mi tch sevených ret,

jež bojí se vyknout, co tušíme všichni . . .

O v lesku tch kídel chvje mou duší

te písnika jakás s refrainem dtským —
tu pro úzký kruh náš zpívati budu!

A takto zní její dtinský refrain:

»Ach — luli — luli — luli, Smrti, zdráva bu!«
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Jsou . .

.

Jsou zapadlé, zamlklé paláce v tichu šedých ulic

se zpustlými záhony zahrad za vyzlacenou míží,

se adami oken, v nichž spuštné záclony vždy visí

a do starých pokoj nevpustí ostrý paprsek svtla.

Jich zernalé stechy dnes podivn trí, posmívány,

déš dávno již roztrolil temný znak nad tžkými vraty.

A mizí den za dnem . . . Jen zdlouhav táhlé pruhy stín

pes cesty a po zdech se vlekou a o imsy se lámou.

Ke sem tam se krí na terrassách vtrem rozprýskaných,

pár kvt vždy z jara se chytne na kivé jeho pruty,

a jese mdlým ervánkem po soškách radostn si hraje

a svítí ... A jaro je tady tak nevýslovn smutné.

A odevšad prosvítá zjasnná zvláštní jakás nha.

Stín listí, jímž pohrává vtík, lesk rozvlnné trávy,

prach zvíený v paprsku slunce, mha o snt protrhaná,

kus oblak i obrysy strom — vše jiné je než venku.

I ti, kdo již odvykli, zbloudí-li nkdy do tch konin,

a nieho nechápou v povzdálí stanou pimraženi,

jak v njaký zázrak sem zabodnou vyteštné zraky

a prchají nejasn dojati, s hrzou, roztesknni.

Jen bojácný snílek se zave do opuštných samot

a v polosnu vydrží poslouchat bezezvuké ticho

a hledt na zlomenou vtev, jež na výsluní leží,

a zbysteným citem se vpijí v ty hody jemných nálad.

Jsou, jsou, ó jsou zamlklé paláce v koutech lidských duší . .

Jen ženy stín nesmí se mihnout za V3'zlacenou míží

a v modravý kvt dech zavanout vn jejích vlas,

hlas její ni z dálky sem vpadnout, by modlitby jen zpíval.
FR. J. ZpiAN.

Mn stn mládí!

Už víš? — Mn stn Mládí!

My mli se tak rádi,

já denn vždy je zulíbal

a pohladil a pochoval . . .

a ono — chadlo kradí.

My mli se tak rádi, — —

a láska k híchu svádí —
já plnou hrstí rozdával

a osud zatím chyte bral . . .

... a te mi bée Mládí.

Mé Mládí chadlo kradí . . .

Tu pišli kamarádi; —
a slzelo, já pec se smál,

je do arény žití vzal . . .

My mli se tak rádi

!

ZDENKO HARDEN.
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Sed non satiatus.

Jak je ti, duše, moje duše drahá,

když Jedinou již nyní slyšíme

šeptati tiše v ticho touhy mé:

pro slunce mé, pro pán mj váhá?

O bojím se t, okamžiku blaha!

A ekne tehdy: Hle, noc svátá plane!

noc první lásky, poj již spáti, pane!

Mé všechny lilje, z kterých rosa kane,

v nichž ve vni má touha roztála,

jsou tvé, ó pane!

V lilijích istých jsem ti ustlala.

Což, jestli ke mn z umlého ráje,

jejž sám jsem hrd stvoil ze sn svých,

zavane vn vábnjšího taje

z blijí istších, blejších ?

!

Zpov.

v sí svatební než vstoupíš, sne mj dlouhý,

sne, divupln tlem uinný,
zrak cudn sklopený a pec pln snivé touhy,

slyš zpov mou, má krásná, dobrá Jenny

!

O když jsi pišla poprvé ! Noc stichlá

v mj pokoj vilnou žádostí svou dýchla — -

ty rže! rže! jak tu náhle vzkvetly! —
a ty jsi stála v nich, mj fantom svtlý.

A víš a mžeš odpustiti, Jenny?

Já, bídný, bídný, zneužil t strašn!

O hrozný sen! Zjev nejistjší ženy

v mém objetí ve mdlobách zmíral vášn!

Zázraku ženství, mžeš odpustiti?

O bílá, istá, krásná, dobrá, svátá!

V sí svatební než vstoupí tvoje pata

v prach zašlap mne, neb dej mi nové žití

!

LOTHAR SUCHY

Prastaré lesy.

P rastaré lesy, dýchavé a hmící

kantáty bez text v únavném kolísání

všech šerých kmen slitých v kolonády

za vlažných vtr, od daleka pišlých . . .

Lesy, jež milost' udílí a krotí pýchu

tch, již v n vešli s neodkrytou hlavou,

lhostejní slyšet z houštin stmívajících

pochmourný švehol ptáka samotáe.

Lesy, jež jist pinutí kde koho sepnout ruce,

když z dálných okraj cíp msíného nebe —
stíbrný plamínek — se zmítá mezi stromy,

náhrobní lampika, jež vzlyká usínajíc.

Sem mladá krvi tást se picházívej

!

Zde ucítíš, žes šlechetný a dobrý

a pohnut rozpláeš se jako malé dít

nad poznáním své mkké pístupnosti

a nad obrázkem erným Božské Panny,

jež žehná poutníkm, jsouc omývána rosou

se sntí tekoucí a sesmutnná štkáním

divokých doupák, k ni plaše vzlétajících. JAN OPOLSKY
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CELKOVÝ POHLED NA VÝSTAVU ÚPRKOVU V SALON TOPIOV.

í^náme Úprku již hezkých

pár let od jeho návratu z Mni-

chova do Prahy a je to poád
týž lovk. V té dob nenalé-

záme snad jediné periody, kdy

by se byl od smru svého v právo i v levo

uchýlil. Je to snad následek toho, že již v po-

zdjší dob »do škol« se vypravil, v té kdy byl

již úpln srostl se svojí domovinou, kdy láska

k tomu lidu a k té hroud, z které se narodil,

byla silnjší než rzné vnjší dojmy, jimiž na

každého mladého výtvarníka psobí rzné školy

a smry.
Jožka byl vždy týž a svj. Máme ped sebou

nkolik roník »Palety«
.
ze zaniklého spolku

mnichovských akademik »Skréty« a v každém

skoro ísle shledáváme se s Úprkovými studiemi

a nártky, jež vesms vzaty jsou z Mor. Slo-

vácká. Slovák Úprka zstal svým Slovákm
houževnat vrným — studie z r. 1888

.
patila

jim práv tak, jako nej-

novjší obrazy, které

práv vystavuje, s tím

toliko rozdílem, že ony

z dívjších let svým
koloritem zstávají za

svžími studiemi z let

posledních. Nechceme tím však íci, že jest

Úprka výhradným malíem »slováckého národo-

pisu« v tom smyslu, jak o nm pracují pe-
mnozí domácí i cizí umlci

;
on nezstává v-

zeti na »národopisném detaillu«, nýbrž pohlíží

na vše ist po malísku, vidí ve všem vzduch,

jas a náladu, která oblévá pedmt, jejž práv si

obral, typy jeho jsou oduševnlé, se svým vlast-

ním charakterem i individualitou.

Dokladem malebného nazírání Úprková je ná-

lada »N a pastv«. Nad krajinou znenáhla se

stmívá, obzor do temna se tratí
;
cítíme pln poesii

veerní nálady v pírod, která nás nutí, bychom
se pohroužili do pvabu, spoívajícího v tákách

pastý, jež v popedí rozloženi jsou v halenách

svých kolem ohníku. Svtelný efekt zvláš jemn
vycítn a zdá se nám v tlumenosti své pravdivým.

Pi tom v jednoduše malovaných halenách dobe
cítiti lze tlo v tráv opravdu ležící. Celek psobí
velkým, dobe odpozorovaným tichým klidem.
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Podobn náladovými jsou »Zpastvy« »N á-

vrat z pole« »Z jara« i »D o s t a v e n í k o«.

ada dalších prací malována je v plném svtle,

jež na rzných místech Úprka s takovou inten-

sivností vystihl

Nejvíce prozáena je »D í v í s tu d i e« z které

mihotavosti tón žár slunení zrovna cítíme —
ji —-i proti vkusu publika, jež ve výstavce jsme

pozorovali — adíme mezi nejlepší.

Silný ve svém vzduchovém podání jest »Od-

poinek« (uveejnný již v prvém ísle V. S.),

jednoduchostí prostedk psobí svže. Nad tímto

umístno »N e d 1 n í r á n o «
;
vystihuje mlhavou

podzimní náladu krásného nedlního jitra; pastý,

sviv stádo ochran ováckých ps, pohroužen

ve tení bible. Malebný soulad celku psobí jaksi

sváten bez použití »krásných« prostedk. Ná-

sleduje »J ízda král«, nejvtší plátno výstavy,

velký chaos hemžících se úastník zvyku Mor.

Slovák; velký ten ruch zvtšen ješt spoustou

pentlí a fáború, jež splývá v jedno pestré moe,
které mnohému se stanoviska koloristického ne-

bylo by po chuti, bez náležitého »upravení a sla-

dní*. Piznáme se bez muení: i nás roziluje,

co hrá tak plným životem, plnou barvou.

Svým bezprostedním stykem vidí ale Úprka

ty vci správn, jak jsou pirozen, neíká si

tohle by mlo být tak i tak. Povážíme- li pak,

jak veliký a nesnadný byl to úkol, v tak velkém

mítku toto pestré moe zachytit, musíme plnou

mrou uznati energii, s kterou se úkolu toho ujal

í dovednost, s kterou ho dovedl zhostiti. V celku

je nearanžovaný život, v jednotlivostech pak

více než fotografické odpozorování (upozoru-

jeme na živost koní v popedí, na kterých sedící

jonáci jsou výborn podáni).

»Strka« psobí neobyejn siln svojí sy-

tostí barev, v pozadí pak se šíí do dálky kra-

jinka plná svtla a svží pírody, která na obra-

zech Úprky vždy oživená lehce rtnutou stafaží.

»Z kostela« náladou svojí znaí smysl pro

jemnou a malebnou harmonii celku, pes modrav
lesklé zástry a cinobrové sukn.

-Pi kázání«, patí hotovostí svojí mezi první.

Svtlo tlumeno je zde zdivém chrámovým, okolí

tedy jiné, než na obrazích ostatních. A technika

tohoto obrazu je zvlášt smlá, a obsahuje pe-

stré detaily krojové, psobí celek klidn. Vzdu-

chová perspektiva zvlášt v pozadí dobe vysti-

žena, typické hlavy muž i hlaviky díví v po-

pedí nevšedn oduševnlé.

Ze studií, mimo v pedu jmenovanou, zvlášt

se líbí »F rancek z Vlnova«, zde barvy záí,

a soud dle výborn zachyceného výrazu obli-

eje, bylo svtlo nejprudšího sluneního úpalu,

v nmž studie malována.

Velmi dobré jsou akvarelové studie hlavy sm-
jících se babek a staek, zvlášt ona na str.

207 a 210 uveejnná vyniká svží barvou a ži-

vostí oblieje, zdá se nám býti i dobrým por-

trétem.

Zmínky zasluhuje akvarel ženy s dtmi kle-

ící ped kostelem na hbitov »Naše matiky«.

Pi studii dtské hlaviky na žlutavém pozadí,

v bílém epci s erným vyšíváním zejména jeví

se Uprka jako znamenitý akvarelista oproti jiným

t. zv. akvarelistum, kteí jsou vlastn piplajícími

se litogrdfy.

A tak pokraoval by náš chvalozpv i pi vy-

jmenování dalších obraz Úprkových: »Seká«,
>'V k u k u i c i«, »Ú v o d n i c e« atd. Než nám ne-

jedná se o to, vyjmenovati všechny práce Úprkový,

úelem tchto ádk je otevití oko vidoucím

a upozorniti na dobré, jež v pracích Úprky obsa-

ženo. Nechceme nkomu vnucovat uznání pro

Úprku, nemá on toho zapotebí; v kom aspo
trochu citu a lásky k životu a pírod, tam uznání

pro samo sebou vytryskne. Z prací jeho zrovna

dýše neustálý styk s pírodou, v nich ne snad

fotograficky správn kreslené vci, ale bezpro-

stední porozumní a cítní toho života, uprosted

nhož Úprka žije, jasn se obráží. A to je to,

co Úprku Úprkou dlá.

Pipouštíme, dovede mnohý mnohou vc lépe

snad nakresliti — ale málo, velice málo bychom
našli tch, kdo dovedou to pravdivji. Je na prvý

pohled vidt, to nejsou »modely«, které tak a tak

dlouho »sedly«, ne to jsou lidé v celé své pla-

menné tak i osobní karakteristice.

Jednou z podstatných pedností Úprkových je

jeho neustálý postupný vývin. To platí hlavn
o stránce malíské; jeho vci z poslední doby

jsou jasnjší, svítivjší, mají mnohem více sv-
žesti, nežli nkteré z vcí starších. Také technicky

tu Úprka znan vyspl. Pokud to možno, dívá



233 VOLNÉ SMRY 234

se a pozoruje ješt sieji, jednodušeji a malíštji

zárove než díve. A nejcennjší pi tom je, že

k tomu Úprka dospívá sám, úpln od ostatního

svta a umní odíznut, tvái v tvá pírod. Tu
a tam ledacos pi té jednoduchosti a šíce vyzní

do prázdna, ale rádi to pomineme.

Svojí výstavkou dodlal se Úprka v Praze

slušného morálního úspchu, nyní chystá se

s ní na pou: nejprvé do Brna, Vídn a potom

do ciziny. Jsme jisti, že mu tam cele bude ro-

zumno, v té cizin, kde se s takým respektem

dívají na svého L e i b 1 a, který podává své

»Sedláky« s podobnou intimitou, k jaké dnes

i Úprka tíhne.

Dopáli jsme výsledkm seriosního snažení

Úprkovu takového místa, jak cítili jsme se k tomu

povinnými, a páli bychom si, aby se mu dopálo

též místa v onch místnostech, které k tomu
zízeny byly, a víme, že podobné pokyny naši

»vlastenetí pátelé umní « nebéou si k srdci,

pak ale konej povinnost ty eská elito, a nekupuj

obrázky jen až do tyiceti zlatých. p. s. w.

Úprka narodil se v Knždubí na Strážniku 25. íjna 1862, studoval nižší gymnasium Strážnické a necelá dv léta na

vyšším Olomckém. V r. 1881. vstoupil na malískou akademii Pražskou, kde zauoval se za prof. F. ermáka, pozd]i

prof. A. Lhoty. — Po tech letech pesídlil do

Mnichova k prof. Gysisovi a pak O. Seitzovi,

naež opt po tech létech vrátil se na krátko

do Prahy.

Le Praha njak Úprkoví nesvdila a proto

nadobro uchýlil se do svého domova, kde te-

prve vlastní práce poala, kde vznikly a vzni-

kají etné ony studie a obrazy zobrazující Mor.

Slováky, specielní pak kraj kolem Hroznový Lhoty,

kol Velké, v poslední dob i nevšedn rázovitý lid

z Vlova u Uh. Brodu. Sem a tam zabloudí

Úprka i na Podloží, zejména do Lanžhota.

Od svého usídlení se v rodném kraji jen je-

dnou uchýlil se Úprka na delší dobu do ciziny.

Stalo se tak v r. 1893, kdy piinním dra Fan-

derlíka dostalo se mu zemského stipendia na cestu

do Paíže.

Odtud nutno rozdliti malby Úprkový na dvé

oddíl asových : na ty, co malovái^r jsou ped
pobytem v Paíži, a ony, jež po návštv tohoto

centra umní malíského provedl. V prvém oddíle

pevládají akvarelly, v druhém olejomalby.

Mimo nkterých obraz oltáních a svátých

a výzdoby radnice Uh. Hradišské nkolika histo-

rickými obrazy, celá produkce Úprková samý Slo-

vák z míst, jež výše uvedeny.

Mezi první jeho práce patí tuším v r. 1888

vystavené »Malériky« a »Pro péreko«, další

»Zkouška kon«, »Trávnice na horských lukách*,

a olejové, ješt dosti šed a hnd malované po

dobizny pana a paní Pavlicových. (Vyato z bro-

žury Prof. Klvaa, J. Úprka. Nkolik kapitol k cha-

rakteristice jeho umní 1896.)

Z let devadesátých pochází celá ada stu-

dijních hlav i obraz, jež práv na souborné vý-

stav jeho se nalézají, a o nichž divé promlu-

veno bylo. J. ÚPRKA.



235 VOLNÉ SMRY 236

RONIKA. — STAROBYLÝ RAZ
PRAHY A PRAŽANÉ.
Mýlí se, kdo slovo tištné bere za pro-

jev širších vrstev obanských. O zacho-

vání starobylého rázu msta psaly skorém sou-

hlasn listy a asopisectvo naše, kdo etl ml
dojem opravdové všeobecné snahy nesoucí se

za uchováním všeho ím Praha jest význanou,
všeho ím se honositi mže ped msty jinými,

všeho ím umní a historie po vky k obanm
Prahy promlouvá. Neodávejme se klamu. Snaha
za uchováním krásy a význanosti Prahy za-

vznívá jen ze slov psaných, ona choulí se ve

sloupcích denních list a asopis, ona trápí sice

nkterá srdce eská, však obanstvu Pražskému

je ním, co srovnati nelze ze zájmy místními,

ze zájmy nejbližšími.

Není v Praze mnoho míst tak význaných,

jako malostranské námstí. Místní zájem vyža-

doval vybourání širokého prlomu pro komu-

nikaci. To stalo se. Víme jak hrzn zeje ten

široký prlom na jižní stran námstí pod vel-

kolepým kostelem svatomikulášským. Zdálo se

nám býti pirozeným, že obec pi ponechání

prostranné komunikace porušený vzhled ná-

mstí upraví peklenutím povstalé prodloužené

ulice Karmelitánské, a zacelí prolomenou stnu
jižní strany námstí malostranského domem,

který by nerušil historického rázu námstí, tak

jak bohužel uinila záložna malostranská. Zámr

POHLED NA KOSTEL SV. MIKULÁŠE Z ULICE KARMELITSKÉ PED A PO PRODLOUŽENÍ TÉŽE.
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KOTCE.

obce zdál se nám býti tak dobrým, správným

a v každém ohledu žádoucím, že bychom nebyli

uvili, že se mže ozvati hlas proti nmu.
A neozval se jen hlas, ozvali se hlasové a kde?

V Besed malostranské promluvili k vci obané
malostranští a i jiní, a promluvili proti zacelení

zejícího prkopu.

Prkop ten je prý v z áj m u maloživnost-
ník, on prospje k oživení ulic malostranských,

ku zdvižení a povznesení obchodu, on dležitost’

má prý pro proudní vzduchu, ba jim prý zí-

skala Malá Strana na pkném prhledu. (!)

Obané malostranští sob pejou této nové ulice

v níž by povstati mohly nové typatrové domy
za vzorem záložny, kterými by obohacen byl ten

starý všední již vzhled námstí dvma inžov-

ními domy nárožními. Na míst nynjších staro-

módních dom, jak se pravilo, niím nevynika-

jících, povstaly by pkné domy nové, ráz onch
jaké zíme na Vinohradech a jinde, pro nž po-

ádají odbornici ciziny asté umlecké výlety do

Prahy. Povstáním takových dom by bylo malo-

živnostenstvo malostranské povznešeno. Ovšem,

MSTSKÁ SPOITELNA.

že by asi nájemné z nových moderních krám
a byt bylo vyšší dosavadního, ale což škodí,

za to tch výhod, jaké by ty nové domy pi-

vedly v ty ospalé zd Malostranské.

Myslili jsme, že by bylo vhodno pokud to jen

jest možno na nco málo místech zachovati to co

pkného máme, nepoítali jsme však se zájmem
nkolika jednotlivc z obanstva našeho. Zájem

ten projevil se nyní proti tomu. Podotknouti sluší,

že nyní. Ped pl letem v téže malostranské

Besed, projevilo obanstvo místní souhlas ze za-

chováním starobylého rázu Prahy, zvolilo depu-

taci, která žádala u tehdejšího starosty mst Praž-

ských za zastavení prlomu a za zízení pod-

jezd s podloubím. Tehdy to byl projev proti

nmuž se neozvalo námitek. Co jest píinou,

že se dnes ozývají. Jest to oposice proti nynj-

ším zástupcm Malé Strany ve správ msta,

jest to projev za moderním umním, jest to touha

po záhodném opravení menšího msta Pražského,

jest to projev zájmu veejného, aneb tch blíž-'

ských zájm sousedských? Jest to projev ná-

hodný, aneb setkáme se s ním optovn a blíže?

POHLED NA KOSTEL SV. HAVLA.
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Rádi bychom pinesli hodn obrázk z ulic

a námstí pražských, které nám ze vzpomínek

sympaticky kynou, které mizí a tžko se vyba-

vují v mysli, když procházíme ulicemi pražskými.

Snad najdou obrázky ty pátel.

Dnes uvedeme tenáe své ke »Sturmovm«,

k nimž pojí se tak mnohá historie a historka,

o nichž povídá mnohá pražská legenda. Není-li

zajímavo srovnali ten starý obrázek s nynj-

ším vzhledem? Pro srovnání takové podáváme

jiný obrázek

:

Prospekt kostela Havelského jindy a nyní

s palácem mstské spoitelny.

V dob ilého ruchu po zachování staroby-

lého rázu Prahy chce list náš, nemoha pispti

jinak, alespo v obrázcích svých zachovati ten

starobylý milý ráz. Jen aby nám to nemuselo

staiti

!

UHELNÝ TRH V LETECH SEDMDESÁTÝCH.

Z rozpotové komise snmovní. Na umleckou

výzdobu pantheonu a hlavního schodišt v nové budov mu-

sejní navrhuje se 35.600 zl. Dále usneseno, aby svolána byla

komise sestávající z navrhovatele budov}’ architekta Schulze

a socha Myslbeka, Poppa a Schnircha k úad o zpsobu

poízení soch pro pantheon. Referent inž. Materna projevil

pání, aby pi umleckých pracích, jež se mají ješt pro bu-

dovu musejní opatiti pimeným zpsobem bylo postaráno

o poskytnutí možnosti k širší soutži, zejména též mladších

výtvarných umlc. Po odvodnní téhož návrhu Dr. Pippichem

Dr. Fotem a vysvtlení K. Adámka, který líil dosavadní

postup v ohledu tom, bylo rozpotovou komisí schváleno,

aby ono pání bylo vloženo do zprávy rozpotové!

Komise snmu eského pro zachování starobylých pa-

mátek vyslovila se 9. t. m., 'že Kuntický hrad mže býti

zachován, pestane-li se na Kuntické Hoe kámen lámati.

Vyvážení usedlosti stálo by však 400.000 zl., oprava hradu

vyžadovala by nákladu ješt vtšího. Proto nelze petici vy-

hovti. Zemský výbor navrhuje pechod k dennímu poádku.

Rozpotová komise navrhuje, aby zemský výbor vyslechnuv

archeologickou zemskou komisi uvažoval, jakým zpsobem by

se dalo zabránit rozvezení zícenin a ediového kužele Ku-

ntického.

Úprk v veer. Dne 24. února t. r. poádán byl Morav-

skou Besedou v zimním sále Vinohradského Národního domu
Uprkv veer, dle intencí Besedy ovšem nikoli veer represen-

tativní, nýbrž prost upímná schzka pátel a ctitel Úprko-

vých. Hlavním bodem programu byla pednáška prof. K. B.

Mádla, který prohlásiv, že nemíní promluvit] šablonovitou e
životopisnou neb oslavnou, pedvedl celou adu umleckých,

specieln malíských snažení až po ten moment, kd}'' nauili

se jednotlivci nazírali na sujety malíské bez brejlí škol ped-

chozích. — Úprka není »vynálezcem« svého smru, ale

umlec, jenž narodiv se v as, dovedl pochopiti smr mo-

derní; následuje šastnou svoji povahu nehledal rafinovaných

sujet epických a historických, ale spojuje umní své s lá-

skou k rodnému kraji a pináší nám pak b >ha.tou sklize,

inící nám jej tak milým. — Ostatek veera vyplnn byl ob-
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vyklými ísly programovými : Recitace (Vrchlický, Heyduk),

zpv, koncert na housle, piano a koncertní kreslení.

Premie Umlecké Besedy pro rok 1897 práv roze-

slána. Je to ermákv »Gusral« ve zdailém barvotisku re-

produkován. Touto prémií má doplnna býti ada prací Jar.

ermáka, jež Umlecká Beseda svým lenm dosud jako

prémie odevzdala. Sympatisujeme-li s ermákem, je pochopi-

telno, že sympatisujemc i s publikováním jeho. — Jen to nás

mrzí, že nemohla vyhlédnuta býti k reprodukci nkterá firma

domácí — i halí se tak v »incognito«? — Víme, že odbude

skou radu pražskou i písedícího zemského výboru posl.

K. Adámka, který petici tu snmu království eského pedložil.

Alšovy kartony »Vlasti«. Naproti rzným zprávám

v denních listech jakoby tyto zemským výborem království

eského zakoupeny bývaly, sdlujeme, že Mánes- nabídku

mu uinnou nepijal; nabízeli zemský výbor za cyklus 14

lunet sumu 400 zl., jinak eeno necelých 29 zl. za jeden

obraz. A ješt jiná vc nežli toto nízké »cenní« nejlepšího

díla Alšova padá na váhu: objevila se zpráva, že kartony

mají býti sveny k uschování Národnímu divadlu, jež pro

U HELNÝ TRH NYNÍ.

se tato naše otázka tím, že se ekne — nemáme firmy, jež

by dovedla podobnou reprodukcí posloužiti. — — Ale to

íká se i o reprodukci pi sklenomalb a my se proto hor-

šíme, zrovna tak jako se horší »Beseda«. Máme-li pak spo-

len dvody pro zadávání sklenomaleb doma, nalezneme

tyže i pro kamenotisk.

Míovna v královské zahrad na Hradanech. V mi-

nulé schzi spolku pro povznesení návštvy cizinc v Praze,

ten byl pipiš ústední komise k zachování umleckých pa-

mátek ve Vídni, jimž spolku sdleno, že žádosti jeho ve pí-

in zachování umlecké opravy proslulé míovny Rudolfa II.

v královské zahrad na Hradanech s radostí vyhovno bylo,

a že pedseda komise svob. p. Helfert v píin této vyjedná-

vání s nejvyšším hofmistrovským úadem zahájil. Spolek,

jemuž /-.želelo se této umlecké památky sgraffity zdobené,

jež zpustošena za vojenské skladišt slouží, žádal ve své

petici nejvyššímu hofmistrovskému úadu podané, aby bu-

dova vyklízena, svému slohu pimen opravena a obecenstvu

pístupna uinna byla, požádav o podporu petice své mst-

n jiným místem nedisponuje krom sálu baletní školy. —
»Manes« pomocí nkolika málo obtavých ctitel Alšových

ujal se karton tch, aby jim zaopatil dstojnjšího místa,

nežli je prjezd na Ferdinandov tíd nebo škola baletní.

Úprková »Pouí u sv. Antonína* vydána bude koncem

bezna v barevné reprodukci svtlotiskové nákladem R. Prom-

bergra, eského knihkupce v Olomouci, ve znan velkém

formát, za cenu 18 zl. Zmínné knihkupectví, jež disponuje

právem reprodukním i všech ostatních prací Úprkových,

bude v nádherných publikacích toho druhu pokraovati. Jako

píští list vypravena bude »Jízda král z Vlnova«. —
Professor c. k. prmyslové školy p. Jií Stibral jmenován

ministerstvem kultu iditelem téhož ústavu.

Umlecká Beseda jmenovala v poslední ádné valné

hromad najednou ti pední naše malíe M. Alše, V. Hynaise

a Fr. Zeníška, svými estnými len}'. V tomto projevu úct}',

týkajícím se tak rzných individualit umleckých, dala U. B.

najevo, že váží si stejn umní jednoho jako druhého.
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Páli bychom si, aby týž náhled všude a vždycky — i mimo

Besedu — bjd v platnosti. Slavnostní veer na poest

nov jmenovaných estných len poádán dne 13. t. m. —
Iv oslavencm promluvili za výtvarný odbor pedseda prof.

Ivoula a Láa Novák, za správní výbor J. Schnirch. Pozdrav

z »Manesa« pinesl Klusáek. Jmenem oslovených podkoval

prof. Ženíšek. — O prbhu možno íci tolik, co o veeru

Knpferovu a Maroldovu v ísle minulém : hojná úast vý-

tvarník všech kategorií a srdená, dlouho trvající zábava. —
Koncertovali pp. Flanderka, Hilšer a Záhorský, jako artisté

rzných odvtví vystoupili pp. Novák, Rašek, Štapfer a Wurzel.

Walter Cranea obrázky a rty z Cech uveej-

nny v knize James Backera »Pictures from Bohemia Drason

wirth Pen and Pencil« (London, printed by William Clowes

and sons 1894_) a sice: Brána z Prachatic, Tábora a Domažlic,

Cheb, Kost, Trosky, Valdštýn, Hrubá a Malá Skála, eská

chalupa od Turnova, skupina sedlák z Moravské Slovae,

drata a j, v. v díle uvedeno mimo mnohých obrázk od

eských illustrátor též skupina lidu v krojích domažlických

od Aleše, eského Waltera Crana.

Carská expedice pro zhotovování umlých a státních pa-

pír v Petrohrad vydává díla skvostné úpravy, jenž jsou

spolu ukázky rzných umleckých provedení téhož ústavu,

pod názvem »Ruskij chu dožni ky« svazek prvý pedvedl

r. 1894 Ilju Efimovie Rpína, s nkterými reprodukcemi rytin

našeho krajana Gustava Franka. Týž ústav chystá nyní po-

dobnou publikaci studií a dl nmeckého malíe Horschelta

z jeho cest po Kavkaze, nákladem cárským.

VÝSTAVY.

A. Mucha poádá výstavu svých prací v Galerii »de la

Bondiniere« v Paíži od 16. února do 10. bezna. Katalog,

opatený místo úvodu dopisem Sáry Bernhardovy, obsahuje

43 komposic historických, 7 návrh affichí, 4 panneaux . dé-

coratifs a 62 genrových sujet, mezi nž poítány rzné illu-

strace k povídkám, pohádkám, obálkám a illustrace pro »Nóel

illustré« a pro »L’Illustration«, návrh na kalendá, menu atd.

K výroní výstav umlecké v Rudolfin. Lhta

pihlášek vyprší dnem 1. bezna. Lhta, do které díla

k vystavení urená zaslána býti musí, koní posledním

beznem. Bližší podmínky lze sob vyzvednouti u tajemníka

^Spolenosti vlasteneckých pátel umní«.

SOUTŽE UMLECKÉ.

Soutž na obálku pro III. tvrtletí »Volných
Smr«. Jurorství laskav pevzali pp. prof. V. Hynays a

Frant. Ženíšek. Tetím jurorem bude nekonkurující len vý-

boru spolku »Manes«.

Soutž na fontánu ped Rudolfin m. O soutži

té zmíníme se v ísle píštím, kdy souasn pineseme vy-

obrazení nkterých z nich. Dnes pinášíme jen officielní znní

protokolu jury: »Podepsaní lenové poroty k posouzení došlých

návrh na monumentální fontánu ped Rudolfinem rozhodli ná-

sledovn: 1. První cena piknuta jednohlasn projektu, zada-

nému pod chiffrou »R. J.« a to s ohledem na jeho hodnotu

umleckou. lenové poroty J. Mauder, J. V. Myslbek a

V. Weitenweber doporuují týž projekt zárove k provedení,

kdežto J. Schulz a J. Zítek vyslovují náhled svj v ten smysl,

že nepovažují motiv jehlance co vhodný pro fontánu. —
2. Druhá cena piknuta byla temi hlasy proti dvma návrhu

s heslem »eské povsti« a 3. Tetí cena projektu s heslem

»eský mythus« tymi hlasy proti jednomu. V Praze, dne

19. února 1897. J. Zítek, Jos. V. Myslbek, prof. Mauder,

J. Schulz, Vil. Weitenweber. « — Po té zjištno, že cenu první

obdrželi Bohuslav Snirch a Josef Fanta, druhou cenu Stan.

Sucharda a Alois Driák, tetí cenu Frant. Stránský a Ant.

Balšánek.

Okresní výbor v Rychnov nad Kn. vypisuje konkurenní

jednání na dodání nártku a rozpotu stavby nového okr.

domu v Rychnov nad Kn. Za nejlépe provedené nástiny

ureny ti ceny a sice: První cena 300, druhá cena 200 a

tetí cena 100 korun. Program stavby, jakož i bližší pod-

mínky zašle interessentm okresní výbor v Rychnov n. Kn.

SUGHARDOVA-BOUDOVÁ. LINKA.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GKÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v .Praze



ÍSLO 6. RONÍK I.

1897DUBEN

Z
káza. - na-

psal v. OTO-
MAR.

I. — Narodil jsem se

na venkov
;
ve tyech

letech mi zemela matka.

Kdo to ví, co to jest, býti

s i r o t k e m, pochopí také

mj následující život. Ne-

ml jsem sestry a ob
tyto okolnosti utváily

mj osud. Po celý život

scházela mé duši mkká
bytost a tím více jsem

prahnul po lásce. Když
jsem pišel do školy a

nauil se isti, nejvíce

m zajímal Ježíš. Též on

byl sirotkem ... a pa-

matuji se, jak upímn
jsem plakal, když jsem

etl o jeho smrti. Zlí ti

židé . . . zanevel jsem na

n od toho asu . . . Ne-

vdl jsem, že stále jest

obtován Ideál, aby život

náš neklesl na stupe
zvíete.

Tak mne hned z mládí

upoutalo náboženství. Ale

katechismy, bible a chrá- H. SCHWAIGER. STUDIE.

my spíše inily na mne
dojem mj' štiky. Vzpo-

mínám, jak pompa boho-

služby, skrze dým ka-

didla, víící ve sloupu

svtel barevného okna,

tla andl, hudba, šero

— to vše psobilo na mé
smysly ... až k závrati.

Ve tinácti letech dostal

jsem do ruky knihu o sta-

roindickém uení. Vzpo-

mínám na tu dobu dnes

a myslím, že pessimis-

mus, uení o vli —
práv toto náboženství

nejvíce mi je vlastní. Býti

passivním, hroužiti se

v Nirvánu, v Oum, za-

kleté v Trojici, podléhati

Maji a tušit všude duši

svta, splynouti s ní, chá-

pati význam života za

svtem smysl — k tomu

jsem byl jako stvoený.

Nikomu jsem neublížil,

nikoho nenávidl, ale ne-

bylo ú inné lásky

,

abych b}d kesanem.
Miloval jsem pírodu a

snad i lidi ... le byl

jsem samotáem, jenž duši
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svou otevel vesmíru do koán. Jí prochvšly všecky

harmonie krásna, zá slunce, hvzd i msíce,

zrcadlo vody, taj noci i kouzlo jitra, sypajícího na

trávu myriády perel . . . Vdl jsem, že stromy mají

duši a zvlášt jeden samotáský dub jsem si za-

miloval. Kolik veer jsem ztrávil v jeho korun,

naslouchaje šepotu jeho listí, co mi bude vyprávt.

Za bouí tlail jsem se na jeho kmen a lkáni

jeho šelestících haluzí bylo mému sluchu hudbou;

vidl jsem odtamtud lesík vrb a topol pi ece,

ohýbajících se za vtr jako sbor smuteních

žen s dlouhými vlasy (to bylo za šera) a vzdu-

chem jakoby doléhal ke mn tichý jich plá . . .

Ztrávil jsem za jarních dní mnohé jitro na vrcholí

nkterého z kaštan krásné naší aleje a vznášeje

se v zeleném moi plném pny bílých kvt snil

jsem ... a ítal básn ... a ptáci zpívali. —
To bylo krásné. I byl jsem samotá.

Ale moje zvláštnosti neušly ve škole mým
soudruhm. Byli to specificky ode mne roz-

lišeni hoši. Nkteré mé poznámky je bavily a

mli mne mezi sebou dosti rádi (snad jsem je

bavil). Tak jsem zvykl na jejich spolenost, na

zhoubný vliv onoho kamarádství, kterým se

mládež obyejn kazí.

Byl jsem již ve kvint a tam otevel se mi

nový svt, sice barbarský, ale krásný; svt
ecký. A v nm jsem utonul.

Jal jsem se isti básníky antiky a také Vrch-

lický byl mi milákem. Hroužil jsem se ve fanta-

stickou íši myth a tak unikal mi niterný význam

života. Za to šly myslí mou pedstavy krásných

tl, vidl jsem Helia, Selene, Iris, tam kde jiný

zel jen slunce, msíc, duhu. Oaroval mne
Apolon i Artemis, jinoši ecka, pružnost a krása

jejich úd, jal jsem se pstovati tlocvik na slunci

a na vtru, koupal se ve vlnách a bhal v písku.

Jiný, docela jiný byl mj život, naprosto odchylný

od ostatní spolenosti. Jiní mli sport 3. orgie,

kde já blouznil o hrách Otympských, o istém

profilu dívím, kde linie ela pechází v rovnou

linii nosu a vlasy jsou tak svdn vázány. Tušil

jsem, že Apollon byl krásný jako Afrodité

vždy zetel krásy nezná rozdíl — — kvtina

jest krásná i motýl je krásný; všecko má svou

krásu . . . Le byl jsem píliš mlád a píliš lehký

k svedení, než bych nebyl pilnul vášniv ku

kráse žen . . .

Ach, jak jsem toužil po ní! Pamatuji se, že

žádné mi známé dve se mn nelíbilo a ty

malomstské sleinky naprosto ne. Byly trochu

hloupý a domýšlivý, ale nade vše to — nebyly
krásny; nebyly stínem té krásy, ve které jsem

se kochal . . . Nebyly krásny, jak lovk mže
krásným být; ach, krása ženy mi byla víc, než

krása sochy a oud
;

to byla ta nejvyšší meta

mé fantasie, kde duše má celá chtla spoinouti.

Pamatuji se na jednu událost, která mne dosti

karakterisuje, jaký jsem byl. Bylo to ped matu-

ritou. Mli jsme tuším výlet do dubiny. Jisto

jest, že hudba tam hrála, že jsem i tanil; pak

s veerem octlo se nás nkolik soudruh opodál

B. WACHSMANN. POHLED Z PAÍŽE.
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B. WACHSMANN. Z AMIENSU.

spolenosti pod jednim dubem, kde sedla

bledá dívina, se tmavýma oima. Prý ne-

dávno pijela z Vídn. Nesnažil jsem se ji

rozesmát starými vtipy, jako ti druzí. Ona
se jim ostatn ani neusmála. Byla skoro

smutná, ta dívina zvyklá na velké msto,

dlažbu, vír, kavárny, zde najednou v lese,

kde se tanilo a hudba z dálky sáhala spíš

smutn ku srdci. Vím tenkrát, když se se-

tmlo, jak jsem k ní toužil, jak bych ji

rád potšil . . . nevím ani pro . . . vždy byl

jsem bláhový. A dom šel jsem trochu zpitý

za obecného zpívání a dlouho, dlouho jsem

vidl v duchu »tu z Vídn* ve tmavé sukni

a svtlém živtku.

II. — Konen jsem byl v Praze! Ko-

nen mým (bez mála) mlo býti divadlo,

umní, nádhera, monumenty, všeho toho jas

a drobet spadalo mi do cesty. Jen moci to všecko

mít a vypít . . . Ach, ty obrazy, ta hudba, ty

skvostné výklady a pokoje v palácích!

Byl jsem však chd -== — a zde bych ml
na chvíli se zastaviti. Co je to chudoba massám,

to slyšíte dnes ve hluku socialismu. Co byla

však chudoba pro mne — kdo mže to vylíit?

Kdo mže íci, jak trpl Tantalus? A zdaž jsem

nebyl Sysifem, nadarmo zvedajícím balvan bídy?

Zde mne máte: sedím v kreslíme techniky bez

veee pi plynu a kreslím arovné tahy eckých
poprsí. Jsem opojen krásou Hellady, stínem

Feidia a jdu dom spát, usínaje s vidinami

tmito . . .

A druhý den? . . . K tomu bydlil jsem s jed-

ním kollegou, který byl zámožný svták a lho-

stejný sobík. Naproti nám na dvoe byla kuchy
s hezkými služkami, s nimiž koketoval velmi

asto. Konen i já jsem si jich všímal. Nkdy
asn ráno rozesávaly u okna své dlouhé vlasy

;

zvlášt jedna s tmavým jich závojem a skvlou

šíjí a rameny v bílé košili . . . ach, nadarmo

vzpomínat! Vstával jsem záhy, abych studoval . . .

a zatím ?

Mj logier seznámil se s nimi a uspoádal

domácí »bál«. Sám hrál výten na klavír. Pišly

a tanily. On se bavil s tou hezí a když umdlely

tancem, usedl s ní na divan a zhasil lampu

ped sebou na stole. Nevím, co by se bylo stalo —
ale v tom otevely se dvée a naše »paní« pišla

se svtlem. Asi za msíc potom vypravoval mi

nedbale, jakou hezkou noc ztrávili spolu kdesi

v hostinci — ach, kdyby byl vdl, jak se za-

chvlo mé srdce!

Nebyl jsem zajisté ješt zkaženým; uil jsem

se, byl jsem dobrým studentem až do první

zkoušky. Pi ní jsem oekával výborn a dostal

jsem toliko dobe — známku z milosti. A ten-

kráte hnv se mne zmocnil a svt jsem vidl

bídný a váše mne strhla . . . Mj soudruh mne
zavedl v této slabé chvíli tam, kam asem cho-

díval . . . Ale druhý den jsem se odsthoval od

nho a všecko se mi zprotivilo a sám sob nej-

víc byl jsem hnusný; nemohl jsem si však

utéci . . . Chtl jsem bjMleti sám, ale jednou

jsem podal ertu prst a on chytal již celou ruku.

Byly to ženy, které mne svedly. Oh, ženy!

Mluvte si o nich co chcete, všecko je pravda

a všecko je lež. Samice dle MantegazzjH Taková
byla ta vdova, která mne dovedla tak vášniv

líbat, jak už více žádná jiná 1 Vzpomínám na ni,

jako na svdnou Dalilu! A potom pišly jiné

ženy, ady tl krásných i zvadlých
;
nevda

o sob, potácel jsem se v závrati tch orgií . . .

Oh, ty oi krásné, a hrají v barvách nebe i
pekla ... ty a ty vždy jiné a jiné . . . Zas

jiný a jiný smích a plá, výtky a modlitby . . .

Až dosud marn vzpomínám na jednotlivosti

v tom kaleidoskopu don Juana. Kam bych byl

dospl?
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Ale píroda zadržela mne na té nepirozené

dráze. Já, zapomenuvší morálky, náhle jsem cítil,

že se mnou to není v poádku. Byl bych umel
jako ady jiných, ale byl jsem dost otužilý. Nic-

mén stonal jsem a na dlouhou dobu nervy mé
byly znieny. Chtj nechtj musil jsem se po-

drobiti diet a poíti jiný život a nový život.

Mnozí, když okusili svt, odnesli v nitru

svém stopy sklamání a hokosti. Hledali prý

abych byl upadl do druhé kraj nos ti, v as-

kesi a v odíkání.

Bylo to tím, že jsem vystoupil ze sebe a po-

zoroval ostatní lidi. Dokud jsem byl v bahnu sám,

arci jsem nic nevidl, ale když jsem byl venku

a na jiné se podíval, brr, všecko se ve mn za-

táslo.

Byla to nejvíc tak zvaná intelligencce, která

se mi zhnusila. — — —

C. KLOUEK. FONTÁNA.

lásku — kvty a našli faleš — zmiji. Já však

lhal bych, kdybych opakoval totéž. Byl jsem

prostituovaný, le miloval jsem vždycky, a jen

pro chvíli; nikdy jsem cit nezaprodal. Vdl
jsem, že taková »láska« nemže být vna, tušil

jsem, že to nemže být ani láska pravá, vzne-

šená, velká. Byl to rozmar, utápní sebe, opojení

v kráse formy a materialismus, k nmuž pracovalo

mé vychování a toto století mne v tom jen udrželo.

Ale pak pišel obrat, o kterém jsem se již

zmínil a sice píliš náhlý a píliš mocný, než

Z prvu jsem nebyl si toho jasn vdom. By-

dlili vedle mn mladý léka a právník a byl jsem

dosti lhostejný ke zpsobu jejich života, který se

nijak nemohl nazvati »mravným«.

Ale byli to jinak veselí a dobí hoši, kteí

asto rozpádali hovory o politice a pišlo-li

k tomu, dovedli ukázati tolik znalosti toho, co

zveme karakterem a konvenní morálkou, že jsem

až trnul, jak se mže v nich urovnati to, co se

stále míchá. — Pamatuji se však najeden veer,

když jsem sedl skoro sám v kavárn, kam za-
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padl po jakési schzi houf studentv. Jejich hla-

vou, jak bylo patrno, byl mladý, souchotivý fi-

losof, i byl jsem nadšen živým rozhovorem tch
mladík a ekal jsem, až se rozejdou. Filosof

zbyl sám a tu jsem si k nmu pisedl. Po celou

tu dobu, co se mluvilo, vinou mlel a jen chví-

lemi pronášel své poznámky — a také tu dobu,

co jsem sedl jemu naproti pi bílém stolku ka-

várny, zachoval mlení, pronikaje mne pohledem

asné usedlosti, kdežto práce velká mladou ge-

neraci eká; ale zvolna se rozohnil a pak mluvil

sám. Stichnul jsem a poslouchal jej dlouho. Bylo

to všecko, co mne mohlo rozdrtit, ale z úst to-

hoto lovíka mi to pipadalo jako hojný déš
na sprahlé mé nitro ... On byl to, který mi do-

kázal všecku nicotu mé minulosti, všecko po-

zlátko nynjší intelligence ... a já mu vil
a usnul jsem klidn po dlouhém ase zas jeden-

svých erných oí; a’ já snad pod vlivem tohoto

pohledu, nejsa si pln vdom, pro mluvím a co

pronáším, nepetržitým proudem jsem mu vy-

právl o sob, o tom, jaká je dnes mládež, jaké

to štstí pro ni, dokud je zamstnána politikou

a vlastenectvím a vbec prací, tím že lze ji za-

chrániti ped hýením a zkázou. Mluvil jsem, kde

bydlím, jací jsou moji sousedé a svoval jsem

se mu tak upímn, jako nikomu jinému.

První chvíli se mi zdálo, že mi neví, sotva

pronesl nkolik vt o špatném vychování, o ped-

krát, nerozilen svými sousedy, prázdnícími své

sklenky dlouho do noci.

A ten hoch, jak si vzpomínám, byl zaven

!

a moji sousedé jsou váženou honorací, jeden

kdes je hledaným lékaem na venku, a druhý

stoupá v kariee byrokrata.

III. — Mj život se zastavil, jakoby byl již

ukonen. Ale tu dobu došlo mne psaní od strýce,

abych uchýlil se k nmu na venkov, tam že se

spíše zotavím, že pro mne je byt pipravený

a Hela že se také tší.
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Hela! proniklo mne jako síla, která dlila cos

temného v mém mozku. Ach ano, vzpomnl
jsem konen . . . To byla ta malá ernovláska

s tmav hndýma oima, holka jako rtu . . . Ba,

jak je tomu dávno? Nkolik už let . . . Je jist

již veliká a snad má ženicha. Ale co mi do

toho — pro bych tam nejel? Klidný jsem

dost . . . život mám za sebou a pak je to pí-

buzná. Nikdy jsem se o ni nestaral; dív — ne-

stála za všimnutí a dnes? Ani se snad nepo-

známe.

Koupil jsem však pece kytici rží, abych jí

je pivezl. Byly to první kvty, které jsem si

mohl opatiti. Zaínalo léto . . . Byla to nejpí-

hodnjší doba k výletu na venkov.

Pijel jsem odpoledne do msta, kde byl mj
strýc; pišel s Helenou naproti. Všiml jsem si,

že pivítala mne s onou nedvrou, kterou zveme

asto myln dívím ostychem. Když jsem jí však

podal kytici a když seznala, že jsem ve stavu

politování hodném, nebo jsem byl bledý a ma-

látný, mla se mnou soucit
;
skrytý ten soucit,

který nás blaží. Zvala mne »strýkem« a byla

veselá celou cestou, jak již bylo v její povaze

Vychována sice v pomrech obyejných, ale pes
to šastných, zdlila optimismus svých rodi.
A já? Byl jsem k ní shovívavý (jak jsem ji

podceoval!) a mluvil jsem s ironií . . . Posmíval

se své nemoci a dlal jsem vtipy, jen abych ui-

nil vše smšným a nejvíce sebe, jakobych ani

ehos lepšího nebyl schopen; jakoby nic hlubšího

ve mn nebylo. Ona se smála . . . myslím, že

jsem íkal onu spoustu hloupostí, jen abych slyšel

její smích, ten zdravý, dcký, nevinný smích!

Až když jsme pišli dom, chtla se pochlubiti

kyticí . . . ale byla ta tam ... a nic plátno,

zmizela opravdu. Hledala ji marn a bylo na ní

znát, že je tou zlou náhodou nemile dojata. »Ach,

takové hezké rže; hned abych se vrátila, je

hledat«, íkala tím hlasem dcka, než se dá do

pláe. »Spatn jsi je pišpendlila«, mínil strýc.

Potšil jsem ji tím, že je to marno, je hledat, že

je jist již nkdo našel a dal si je doma do vody.

»Ale ne, strýku, jak mžeš jen být takový !«

ekla. »Toje špatné znamení«, pravila teta. A bylo

tomu tak. Aspo já jsem uvil. — —- —- —

-

(Píšt dále.)

Ty nevejdeš . .

.

Ty ke mn nevejdeš, až tvoje jaro vzplane,

bych spálil žárem svým tvj nejkrásnjší kvt,

bych v prázdné nitro své a touhou rozsápané,

skvost drahý s hlavy tvé v divokou ob vme.

Jsi božská v ženství svém a v istot své velká,

a zázrak tvj já sotva chápat dovedu,

plá nocí zoufalých v tvé duši ješt nelká,

jen melodický zpv tam zazní k posledu.

Já báse nádhernou, již tvoje mládí zpívá,

pec nikdy v žití svém nepetu docela;

mé oko planoucí jen za tebou se dívá:

ty nikdy nepijdeš, bys u mne shoela.

A necho ani blíž. Jsi pro mne svátá píliš.

A zbude vn tam, kde kvetl život náš.

Ten žár, jenž vzplane vždy, když na hru mou se schy-líš,

tu váše divokou, je lip, když nepoznáš.
ADOLF BOH. DOSTAL.
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Z KNIHY »UTÍKÁM K SLUNCI . . .!«

S ROZPJATÝMI KÍDLY.

komnaty dtské jsem vymákl dvée a vybhl ven.

Na prahu mne uvítali výskající brati a zlatém planoucí den.

A bylo líbání a bylo objímání, tak mli jsme se rádi

Tu z jasného vzduchu se vyhouplo rozkošné Mládí,

vzalo nás za ruce a pak už jsme letli, neb mli jsme íllusí kídla.

Den vzplanul nádhernj a oschla rosa, mha jitra zidla —
tak lehce jsme letli v prostor, všem cestám napí, pes kvty a stromy,

že nezeli jsme víc, co bylo kolem, lidé a pole a domy,

k slunci jsme letli na perutích Mládí, vždy dále, bez ustání

až klesli jsme kamsi, tím velikým štstím zemdleni a celí udýcháni

první setkaní.

Zase jsme letli v kiku a zpvu

;

náhle jsme stanuli v úžasu sladkém:

proti nám letly rozkošné dti,

s dlouhými vlásky a v sukénkách krátkých

a pímo k nám!

Oi jsme zbystili v zvdavé touze:

kdo by to mohl být? V pvabu mládí,

záící krásou a neznámý dosud . . . ?

Kdo nám je posílá k celému štstí . . .?

Byly to sestry.

Neznámá síla nám zrychlila kroky,

u nich až byli jsme docela blízko:

náhle jsme stanuli uctiv, mlky,

v rozchvní srdce jsme sklonili hlavy

k poklon.

Dvátka v pohybu grácie plném

vzdala dík za naše zbožnní dvorné

;

v zážehu mužných a rytíských cit

vele jsme zlíbali hezouké ruky
tch malých dam.

Pak jsme se poznali dvénj’, blíže,

každý si vyvolil milou svou dámu;

v oi si hledíce zvdav, tiše,

více jsme nezeli v rozkoši vlahé —
jenom ty oi . . .

Náhle však zaznly jásavé rytmy,

Jara to hudba, již ídilo Mládí

:

v kouzelných tonech jsme spili se zcela,

v tanci jsme hýili, zpvu a smíchu,

hrám nebylo konce . . .

Snad bychom byli tak bláznili vn

!

Najednou dvata zvážnla, zmlkla,

k louení ruky nám políbit dala,

s úsmvem odešla. — Odešla? Pro?
Což nejsou jako my? — — —

Byli j£me smutni, až pišla k nám zase,

pinesla štstí a úsmv zái. —
Tušit jsme poali tajemství sladké,

bez jejich kouzla že nemžem’ žiti —
však neumli jsme to íci . . .

MILAN FUÍK.

D okonáno jest . . — napsal
KAREL ENGELMULLER. (konec.)

Dnes jsem zaal na novo »Upálení

ješitnosti. « Jsem již klidnjší. Kreslilo se mi dobe.

Vidím, že to dostává uritjší linie, že to mám
zkrátka pohromad. Pemnil jsem mnoho a zdá

se mi, že to tak bude mnohem lepší.

V právo musí být víc lidu lešení mže
postoupiti více do stedu a vyniknou pak tím

spíše jednotlivci, pinášející své obti k upálení

:

ty paní, uezávající si vlasy, obepínající si své

skvosty i všichni ti ostatní házející na hranici

zbytenosti pepychu, necudné obrazy, nahé fi-

gury — Ano, tak to udláme . . . Ba, snad bude
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vyhráno. Aspo komposicí to chytí . . . Barva

ovšem, barva ... na tu ovšem také poítám.

Musí to vzplát oslující duhou, ti vyšoení
signorové, procesí dítek v bílých šatekách, s er-
venými kíži, prozpvující chvalozpvy, kající

paní florentínské i muži povrhující kartami, kost-

kami, metající všechno ve zhoubu plamen —
Jsem opravdu rád, že mohu zase trochu pra-

covat. Hlava pestala také se svou trýzní. Ale

ty poslední dny stály mne mnoho
nervu. Jakási znavenost sedí mi

dosud stále v spáncích, ale i to snad

pejde. Vždy lovk, mj Bože,

také nco snese, nco vytrpí . . .

Což Martane, he, he . . .

Dnes odpoledne našel jsem na

okraji jednoho ze svých karton
verše

:

Má Evo, tj' velké, dobré dít,

tvá duše jako bílý kvt, jenž neví,

že asté chmury na nebi se zjeví,

že boue jdou a vítr kvty láme

a ruej hlínu v kalichy jim metá . . .
—

Mám duši plnou tebe!

O jednu bludiku je víc !

A nad moálem mého žití

již svitly zas, mne vábí dál,

tam tvá je, ta je umní,
ta štstí, ta je klid;

již kynou, svtélkujou v reji,

jim poslušný, však s duší rozervanou

již jdu — já musím jít . . .

K smíchu! To jsem psal asi já!

Co tomu íkáte? Asi já!?. . . Vera
pi soumraku . . . Msíc zaíná plát

— blázním — blázním . . . Martan

a zamilován — chachá — ne,

nevte, prosím, to jen tak . . .

nápad —
lovk se tak rád pomazlí s city.

Ovane vás pojednou takové divné,

zvláštní, ale známé teplo, oi se pi-

vírají, duše njak nápadn mkne,
slábne, a náhle se procházíte rájem.

Všude plno bílých lilií, všechny

stromy zasypány kvtem, všude

samé mládí, samý úsmv a jas.

A tou vní pichází vám vstíc

Beatrice . . .

A), jak jsi krásná pítelkyn má! aj, jak jsi krásná!

Oi tvé jsou jako holubií mezi kadei tvými; vlasy tvé

jako stáda koz, kteréž vídati na hoe Galád — — —

Slyšíte ? ! Šalamoun zpívá —
Všecka jsi krásná, pítelkyn má a není na tob po-

skvrny.

Jala jsi srdce mé, sestro má, choti! Jala jsi srdce mé,

jedním okem svým a jedinou toenicí hrdla svého — —
Evo moje, jdu s tebou znovu v té bílé, zá-

zrané noci a naslouchám tvým pohádkám. S nebe
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vytkaného zlatou nádherou chvjících se hvzd
padají bílé vlny msíného svtla a kolem je tak

ticho, tak smutno . . . Oi vlhnou a v prsou ja-

koby se chtlo srdce rozevíti neznámou roz-

koší . . . Vášn a touhy sedí u cest jako žebráci

a prosí o smilování — Svdomí mne muí, bo-

jím se k nemu piznat — ach je mi bolestn

k smrti a pece cítím, že v nesteženém oka-

mžiku duše moje náhle bude pekonána a v ší-

leném, prudkém záchvatu bolesti vykikne a pi-

zná se ti ke všemu . . . Evo, svátá duše moje,

smiluj se nade mnou, pij, nemohu zapomenout,

nemohu, smiluj se, pij . . .

Fuj, fuj Martane, Martane

!

Sapristi, co je to za podlost, za špínu lidskou,

jmenovati za rok tikrát vždy novou a novou

bytost tou svou »nejdražší«, »nejsvtjší« . . . .

Za svou duši se stydím. Hrozn je mi smutno

a teskno pi myšlénce tak dotírající a vždy znovu

pesvdující, že jsme nepoctivci v citech, kra-

mái v lásce — Tak nejradji bych si naplil do

oblieje, vysmál se té svojí duši z plných plic,

té nevstce, která se chvje vždy znovu a znovu

BOH. SCHN1RCH. DETAIL FONTÁNY CENY 1.



263 VOLNÉ SMRY 264

po orgiích lásky, svdná, neukojená, zhýilá,

nemající té poctivosti a té síly, aby si ekla, že

jen jednou jedenkrát lze milovat a to ostatní

pak, že je jen opiení se po tom, co jsme se

pi té »první« nauili — —
Chachá, zvíe, zvíe, zvíe

!

Hlouposti, Martane, slyšíš, hlouposti ! Neško-

dilo by, kdybys vstril radji hlavu do umý-
vadla — a pak myslil na svj obraz, kterak bys

se zachránil. Beztoho je s tebou již konec —
Odumíráš pomalounku, v mozku už plave tíš,

zamrzá, chachá, už zamrzá . . .

Ale, ale, drazí moji páni — žádné omluvy —
žádné se mne zastávání, vždy vím, vím -

—

Neostýchejte se, neervenejte se, vím, že to

za mými zády íkáte, že se už modlíte nade

mnou requiescat! . . Prosím, jen upímnost,

pravdu do oí — hlupáci!

Vždy já vím, že ta moje duše nestojí opravdu

za víc, nežli aby ji lovk nad svíkou podržel,

až by se nafoukla a praskla — •—• —
* *

*

•— Nazdar Martane, servus ! Jdu okolo, vzpo-

mnl jsem si na tebe a picházím se proto po-

dívat co dláš. Jak se ti vede? Co pracuješ? —
Jeden z dávných pátel. Jan Erazim, malí.

Studovali jsme kdysi spolu. Tiskne mi ruku

a dívá se mi pátrav do oí. Nepoznávám ho,

opravdu, tak se zmnil. Velmi elegantní. Lakýrky,

vzhru napálený knír, unavený, bledý, protivný

svými pohyby, které pipomínají bezduché gigrle.

Ta zvláštní, tajemná, zajímavá a svdná gloriola

poetické, trochu umlecky výstední duše ta tam.

Mluví mnoho, samé nabubelé, hloupé vci, které

mohou zajímat i snad jen jeho. Chlubí se svým

životem, hrozn se chlubí. Chce snad podráždit

mou závist. Všecko je blbé, nezajímavé, všední

u nho. Všemu rozumí, o všem ví. Všecko má
za sebou, všecko . . .

Je mi hrozn protivný. Sedíme, on na pohovce

a já proti nmu. Zaínáme hovor vždy znovu.

Láme se, tíští. Vytáhne hercegovský tabák a

žmoulí cigarettu.

Chce, abych mu povídal, jak se mi vede.

Mj Bože, tak — všelijak. Co maluju? Hm, jen

tak — nic práv vážného. Tady ta skizza je sice

nová, ale to je jen tak nápad — snad to ani

nedokoním — nemám do toho píliš chuti —
snad jednou pozdji . . . »Upálení ješitnosti«

jsem to chtl nazvat, co tomu íkáš? . . .

Odhání rukou bílý, lín se protahující dým
cigaretty a nepestává se dívat na mou skizzu.

Mhouí oi, naklání se, vidím, jak se mu levý

koutek úst kiví k úsmvu.
Cítím, že se mi hrne krev k hlav. Zabolel

mne ten úsmv, nedovedu si jej nikterak vysv-
tliti. Pozoruji ho, jak uká prsty o pohovku a vy-

pouští bílé kruhy dýmu z cigaretty.

— Víš, takovouhle vc by dobe namaloval

tento — jak se jmenuje — Maar — nemyslíš?

povídá a v levém koutku úst zaízl se mu znovu
úsmšek.
Ml jsem chu vstáti a vyraziti mu cigarettu

z úst. Idiot! Nechci žádnou kritiku, žádnou radu,

k emu tedy ta jízlivost? Pro chce, abych mu
povídal, co dlám? Tahá ze mne rozumy, i co?!

Podíval se na mne, jakoby chtl omluviti

svojí poznámku a ekl:
— Víš, — jeto víš, — já také nedlám ješt nic

uritého. Je konen ješt dost asu do výstavy.

Pracuji sice na nem, daí se mi to, mám
skvostnou myšlénku, nádherný motiv — ale dá

to kus práce . . . Ale, že ty, Martane, dosud illu-

struješ, se opravdu divím! To je nádeniina, ra-

dji bych zašel hlady. To je emeslo, v tom není

kouska umní — zkrátka cítím, že bych si tím

ublížil. Co myslíš ? Musil jsem sice slíbit nkolik

illustrací pro njaký kalendá za zálohu u svého

nakladatele vybranou — ale dlat jich rozhodn
nebudu. Zálohy ovšem už nemám — hehé —
poteboval jsem náhodou nutn, jen proto jsem

ji vzal. A lovk nemá nikdy dost, vždycky je

o njaký ten krejcar nouze — že ne? Ano -

—

abych nezapomnl, víš, Martape, rád bych na

veei a zapomnl jsem doma v starých kal-

hotech tobolku — — víš, jen dva zlaté pote-

buju — zítra ti je zase pinesu . . . Ale nehn-
vej se, Martane! — A bledý jsi njak!

Opravdu vypadáš te špatn. Kdo pak mi to

tuhle povídal? — Vidl t nkdo a íkal, že velmi

špatn vypadáš. Je ti nco?
Byl mi již nanejvýš protivný. Vzmáhala se

ve mn zlost, ml jsem sto chutí íci mu všechno,

co si o nm myslím. Ale vstal a bral klobouk.

To mne uklidnilo. — Tedy odpus, že jsem vy-
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rušoval — ekl, podávaje mi ruku a zadíval se

znovu na mj rozmalovaný obraz.

Byla to chvíle, v níž se ve mn všechno bor-

tilo. Cítil jsem krev, jak mi tlue v spáncích, jak

mi huí v uších, nco ohromného, hrozného vy-

plnilo mi prsa, stouplo v závrati k hlav. Nohy
se mi rozechvly.

Bojím se, abych nepadl, držím se keovit
štafle.

Pak zapadly za Erazimem dvee —

Ten bídák Erazim! Kde je mj nuž? Tak —
tak na cáry, na tisíce cár — trp, ki, zoufej

si — nic plátno — je konec — na malinké

cáry, jako roztrhali moje srdce! —
* *

*

Ležím na podlaze. Ku podivu, jest veer.

ernou klenbou atelieru bliká par neduživ se

tetelících hvzdiek.

Zase tedy v tch mdlobách —
Je mi nesnesiteln horko ... a hlad mám a

žíze mám a nikdo ke mn nejde . . . Zanu
kiet . . . Jsem lovk — chachá — jsem lo-

vk?! Koukejte, lidiky, lovk!
Bojím se neho hrozného . . . Tuším nco,

co visí mezi podlahou a stropem, co nevidím,

ale co po mn náhle sáhne — — — V hlav

musí dneska být bál —
- chachá — krev tam

taní kvapík, v uších slyším jak divoce hrajou —
To je prachu — Mozek pálí a vysychá ... Ze

srdce tee krev — teplá, sladká krev —

•

Zdá se mi chvílemi, že strop se níží, pda
stoupá a stny se pisouvají — Poíná mi být

úzko — To bude rána, až se to srazí . . .

Nkdo mi chodí stále kolem hlavy, slyším

jak dupe, jak mu skípají boty. Ze vykiknu —
budete vidt, že vykiknu — — —

Klepal nkdo? Ticho! Dále! Dále! — —
Zapomnla — už nepijde —
Kdosi otevel a nahlédl dvemi?!

Eva ! Eva pišla . . .

Obracím hlavu do dlaní a pláu. Pláu jako

dít. Eva sedí u mne, hladí mi vlasy a chlácholí

mne. Pláu a nemohu promluviti jediného slova.

Eva je bledá — vidím její široce rozevené

oi — a je tak krásná . . . Beru její ruku a lí-

bám ji. Chvje se, chudák . . .

— Víte co iníte? povídám.

— Vím, odvtila.

— Víte, ke komu jste zašla? Slyšela jste,

jaký jsem bídák? A vy jste ke mn pišla! Což
nemáte cti?

Eva hladí moje vlasy a neodpovídá.

— Rozmyslela jste si, že já jsem mužský
a vy žena ... Co tomu ekne svt? Sami dva —
Evo . . . Evo!

Usmála se trpce a pohodila rukou.

— Mám t tolik ráda —- Ml a tiše lež. Ne-

roziluj se —

-

Poslouchám. Ležím mlky a dívám se Ev
do oí. Tedy budeme od té chvíle svoji, myslím

si. Svt se te nad námi zave a zbudeme jen my
dva.

Eva má chladnou ruku a položí-li ji na mé
elo usínám . . . Bože mj, tolik dobroty — ne-

zasloužím jí. Tedy se máme rádi, já a Eva!

Evo, Evušo

!

Sklání se ke mn a já se dívám hodn
z blízka do tch její oí. Ach Evo! Sklání se

ješt blíž — líbáme se v šílených, horkých, prud-

kých polibcích . . . Sotva mohu v3Mechnout Sa-

mým blahem a kolem ticho — — tak ticho —
— Ale ne — Evo, Evo — kdo to stojí tamhle !

Pošli ho pry! Prosím, pošli ho pry! Tóho lo-

vka znám — Ježíši Kriste — pošli ho pry.

Kudy pišel? Nezavela jsi, Evo?
Eva mne drží a prosí, abych tiše ležel. Ale

ne, není možno — —
Což nevidíš Evo — ty oi! Dívají se tak vy-

j
even — diví se —- emu se diví ? Matiko Kri-

stova — znám ty oi, dobe je znám — dlouho

jsem je znal — Alma — to je Alma! — —
Hle — pichází, blíží se, — závidí mi to

štstí s tebou, Evo — hle, ukazuje na srdce.

Aha, vím — vím, stelil jsem ji tenkráte práv
tam — Ježíši, a nejde blíž —

•
prosím Evo —

a nejde — budu vát — ona chce mou smrt —
vidím, že chce mou smrt — — Slyšíš, drž ji -

drž — nepus ji ke mn — nemohu vydech-

nout — Almo, pry — to srdce mi dej — sem
tu duši — Almo netrestej, — prosím Almo -
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O TEVENÝ LIST PANÍ HAN
KVAPILOVÉ, LENU NÁROD.
DIVADLA. — FEUILLETON.

Milostivá paní ! Konen nadešla tedy chvíle,

kterou mli jsme pedvídati již dávno, pipomí-

najíce si osud pemnohých umlc eských a ze-

jména umlky dramatických —
-
perušujete Svj

svazek s Národním divadlem, odcházíte do ciziny

a nadešla chvíle louení. Bylo pece na bíledni,

že jednou nastane ten konflikt, kdy Vám bude

eeno, že máte snad dosti na tom, pedstihuj ete-li

své kollegyn umním a že není tudíž teba,

abyste chtla aspo z daleka dostihovati je také

gáží a vyžadovala na správ divadla tolikéž

šetrnosti a ohled jako ony. Bylo nutno upozor-

niti Vás, že vlastn umní Vaše není tak znané,

ponva Jste ješt do nedávná hrála jen nepatrné

role, a v budoucnu, že opt mén budete za-

mstnávána, abyste se píliš nenamahala a kol-

legy Svých nezastiovala
;
bylo nutno, dáti Vám

v rozhodné form, bez ohledu na veškeru ne-

místnou galantnost, na srozumnou, že u nás

jednoduše zstat musíte, nemajíc sbhlosti

v cizích jazycích, abyste mohla obrátiti se do

ciziny — a jsouc provdána za eského spisovatele,

kterýž svazek musí Vás zachovati šosáckým po-

mrm umní eského na úkor umní Vašeho

vlastního. Gáže se Vám bhem let snad trochu

zvýší —- ale nyní, náhle, najednou — to je po-

šetilý požadavek !
— A ve Vás bylo tolik citu

a tolik hrdosti, že Jste na toto kategorické vy-

svtlení dovedla íci: ne! — a hodláte na dobu,

dokud energie krátkého života staí, vzdorovati

neobsáhlé délce umní, odejiti do ciziny.

Rozpor není dosud definitivn rozluštn, ale

a dopadne tak i tak : ta okolnost, že k nmu
pi Vašem umleckém významu a dnešním stavu

divadla našeho vbec došlo, staí k odsouzení

tch, kdož jej odmítnutím Vašich požadavk
vyvolali. -

—

Nikdo zajisté nebude dnes již tak naivní,

aby íkal, že k vli zisku zrazujete vlas. Staí

vzpomínka na Bittnerovou, Foerstrovou, Pospíši-

lovou — a statistika ta pouí nás o zákonu, že

pravá umlkyn je na eském jevišti zjevem ne-

stálým. Víme Vám upímn, že odcházíte s dvoj-

násob tžkým srdcem, opouštjíc milovanou vlas

a jsouc z ní vypuzována zaslepenou nešetrností,

nepochopením lidí, jimž náhodou svena správa

divadla. Nepochopením proto, že se spravedlivé

požadavky odmítají vbec, nešetrností pro spsob,
jakým se toto odmítnutí dje a oddvoduje.
Ale což! Snesla Jste zajisté již mnoho utrpení —
vždy jenom boles uí duši tvoiti a povznáší

ji k takové umlecké dokonalosti, kjaké dospla

Jste Vy — i snesete zajisté i tento žal, toto po-

koení — a tam, kde doufáte nalézti pochopení

skutené intelligence, tam voln tvoící síla uml-
kyn, sebevdomí samostatného rozletu utiší

plá ženy. —
Bute tedy s bohem a odejdte s nov utvr-

zeným vdomím, že umní, objímajíc vyvolené

svou posvátností, vyžaduje na nich velikých

obtí, boí zejmena štstí rodinné a rozbijí všeck}^

zájmy soukromé. Odejdte a pstujte v duši své

hodn, hodn pohrdání s tmi, kteí se dnes

ješt usmívají Vašemu »vzdoru«, dovedou býti

lhostejni k Vašemu významu, kteí nedovedou

si Y
T

ás zachovati a nechápou, že to je nutno,

ježto má eské drama jen Vás, jen Vás . . . .,

kteí mají dosti vlivu, aby potlaili nevoli veej-

nosti, ale jindy jsou zase tak slabými, že dají

se omámiti lichotnou maskou a panovanou
kapicí prostednosti.

Ovšem, vysloví se nyní po Cechách asi tisíc-

krát, že veejnost energicky vystoupí ve Váš

prospch a nepipustí, abyste odešla. Ale jak

slaba je ta ubohá »veejnost« ! Nepomže-li jí

njaká instance vyšší a mocnjší než jsou ti,

kteí zadrhli ped Vámi onen uzel, který hodláte

rozetnouti — zstane vše pi pouhé frási, vše-

obecn uznaná pravda, že Jste skutenou a ne-

nahraditelnou umlkyní objeví se nkolikrát

tištna ern na bílém a hladina se uklidní jako

jindy. Obecenstvo a zejména abonentní obecenstvo

bylo bhem let podrobeno takové dresue a dalo

se již tolikrát vytákami a sliby uchlácholiti,

že se dá nyní ovládati jak automat; divadelní

kritik, který ústn oste a správn posoudí kus,

výkon hercv i nešvar správy a shotoví pak

medosladkou kritiku, najde již njakou stezku,

kterou obejde tuto choulostivou otázku — a ho-

rování nás nkolika mladých a slabých, a upí-

mné, zanikne stejn nevyhnutelným osudem

v moi tištných slov jako pemnoho eského
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nadšení, zámru a protest. My musíme však

souhlasiti s Vaším hrdým odchodem, uznávajíce

jeho nutnost; smutn uznati musíme, že neza-

sluhujeme Vašeho umní, nedovedouce si ho

zachovati, že je ho škoda pro nás, že byste jím

jen darmo mrhala na jevišti, které neposkytuje

Vám dostatené innosti ani povinného uznání

a které i jinak velkým výtvorm umleckým z-
stává nedobytn uzaveno, na kterém velcí básníci,

jimž byste byla povolanou interpretkou, byli a jsou

ídkými nebo dokonce neznámými hosty. Pouze

naše vzpomínky, vyvolané Vámi v intensit nese-

slabitelné, budou si vždy stejn vele o Vás vypra-

vovati a musíme pak za vdk vžiti smutnou

útchou, že osud Váš ve vyhnanství, poskytují-

cím Vám píležitost postupovati a bezpen ví-

tziti na dráze nastoupené, jest i po tom bolest-

ném zmatku, který Vás s vlastí rozlouil, mnohem
dokonalejším štstím, než uchlácholení pedsudku
našeho domova. Karet mi*.

Obraz.

Sel planinou jsem mlád

v úvahách o život

;

na tvái ml jsem písný chlad.

Byl podzim již, na lukách trochu stád,

v alejích žluto, v horách pusto

a pes zelené jetele

hnijící list pách’ kysele.

Dál loudav jsem šel

v nadarmém pemítání.

Co jiní chtli, zas jsem chtl.

Tu od mých nohou dlouhý stín se tml
v hrudnaté pole jílovaté,

jak ze mn rosby, pruhem tek’

pes trávy, pole, pahrbek

»Múj Bože«, vzdychl jsem,

»to svtlo po planin

já pochovávám v stínu svém!

A, kam ach, stíne, my pak spolu jdem?«

A stín mj zatím s noci stínem

se spojil pes plá, potoky

v stín ohromný a široký.

Píse.

Pij, štstí rozezpívané,

pij ke mn ulekanému,

jak vídal jsem t ve kvtnatých snech !

Ptáátko bílé, zavolat se nech

!

Nechci t upoutati,

živ z tebe nechci býti,

le chci t zít, až zlý mne stihne los

a v palivých dnech po skle pjdu bos,

Bos po skle stepinatém

silnicí pišpendlenou

suchými kly na práhnoucí zem,

silnicí dálnou v živobytí mém

!

FR. XAV. SVOBODA.
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RONIKA. - z MUSEJÍ A UMLECKÝCH
SBÍREK PRAŽSKÝCH.

Obrazárna a sbírka rytin v Rudolfinu
vydržovaná spoleností vlasteneckých pátel umní

— bez podpory zem a státu — vykazuje v pírstku posled-

ních let nkolik zajímavých umleckých dl. Oddlení staré

školy malíské obohaceno bylo Madonou z Deštné u Jindichova

Hradce, skládacím obrazem eského monografisty z Moravy.

Pro oddlení moderní eských mistr získány byly obrazy od E.

Lišky, J. Špillara a G. Maxe. Za píinou stoleté památky za-

ložení Spolenosti vlasteneckých pátel umní objednána byla

u V. Hynaise kresba k pamtnímu listu jubilejnímu, u ví-

deského medailéra J. Tautenhayna pamtní mince.

Sbírka rytin ve své všeobecné ásti, kteráž

v originálech a heliogravurách znázorniti má vývoj grafického

umní vbec, vykazuje zídka pírstek, nedopluje se kou-

pmi, dopluje se jen nahodilými dary. Sbírka ta jest darem

p. V. Lanny. V ní zastoupeny jsou hlavn misti nmetí a

anglití, tito z konce pedešlého a zaátku tohoto století. Ani

rok poslední nepispl k njakému rozhojnní.

Hojné jsou pírstky za posledních let ve sbírce rytin

eských. V r. 1896 zakoupena byla v Mnichov ze sbírky

nakladatele Manze z ezná sbírka grafických prací Fúhricho-

vých a podle Fuhricha provedených. Manz sbíral a reprodu-

koval práce Fiihrichovy. Koupí ze sbírek jeho získala sbírka

rytin cetvný doplnk. Jest potšitelno, že spolenost vlastene-

ckých pátel zamýšlí stejným zpsobem, jako se u Fuhricha

dálo, všechny grafické práce eských mistr shledávat a to

bu v originálech aneb v reprodukci fotografické. Vážné

k tomu pípravy budí nadji, že se dokáme i cenné kolekce

našich xylograf. Bohužel, že doposud nemáme sbírky takové.

A nebylo by obtížno sestaviti dobré a vynikající práce Sto-

lae, Pokorného, Hollase, Richtra a j., nevíme, že by se tak

u nás nkde bylo dálo. Dobrá vle k tomu byla sice proje-

vena Besedou xylograf v Praze, avšak asi sotva pikroilo se

k provedení, kteréž by práv této korporaci nebylo inilo

znanjších potíží. Vru, že zbude dvovati jen innosti

v Rudolfinu, že v as pikroí i v tomto smru k doplnní

soustavnému sbírky eských rytin. Po odsthování sbírek

umlecko-prmyslových z Rudolfina, zaujme sbírka kreseb a

J. KASTNER. FONTÁNA.
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rytin spodní pízemní sál a tu pobídka k doplnn-'

sbírek bude silnjší než pi dosavádním nedostatku

místa.

Holi are um tvoí zajímavou a vynikající ást

sbírky rytin v Rudolfinu. Hollareum je majetkem zem ;

jest známa chvályhodná snaha po doplnní a ucelení

sbírky této. V roce 1896 zakoupeno bylo rytin Holla-

rových nákladem as 1000 zl. Znané jsou doplky po-

sledních tí let, zakoupeno bylo celkem asi 260 rytin,

z nichž 100 nezaznamenaných v seznamu Partheyovš

(1853, Berlin). Sbírka rytin Hollarových již v nynjším

stavu jest po Windsorské nejúplnjší. Parthey uvádí

2733 rytin Hollarových, z tch schází ve Windsoru

okolo 200, v Rudolfinu necelých 400, za to však chová

sbírka asi 130 u Partheye nezaznamenaných.

K nejsympatitjším nám sbírkám Rudolfina po-

ítáme sbírku kreseb; sbírka omezuje se na práce

eské. Práce cizí jen výjimen se sbírají. Základ

sbírky tvoí dar pana V. Lanny (nárty Skréty, Palcka,

Raineraaj.). Sbírka rozšiuje se dary i koupmi. Zastou-

peny jsou hojn kresby mistr z polovice tohoto století,

zejm. Bergler, Tkadlík a j.; nejzajímavjší ást tvoí

kresby rodiny Mánes, zejména pak Jos. a Quida

Manesa. V r. 1896 zakoupeno bylo nkolik kreseb

Sequensových a Václ. Kroupy.

Sluší se zde ješt zmíniti o prémiích Jednoty
krasoumné za r. 1896. lenm dostalo se alba

s 10 svtlotiskovými, u K. Bellmanna poízenými re-

produkcemi obraz galerie Jednoty. Z domácích mistr

zastoupeni jsou : A. Kosárek, E. Laufer, J. Mánes, J.

Myslbek, L. Marold. Z cizích: A. Defregger, J. Dupré,

F. Leemputten, M. Stevenson, W. Velten. lenm
s dvojnásobným lenským píspvkem dostane se vedle

alba krásné rytiny J. Maáka.

Umlecko-prmyslové sbírky v Rudolfinu

penešeny budou do nových, valn vtších místností

vlastní budovy, kteráž vystavena bude nákladem asi

300.000 zlatých v nejbližší blízkosti Rudolfina dle ná-

vrh lena kuratoria p. arch. Jos. Schulze. Proslýchá

se, že budova nebude pouhým skladištm sbírek, nýbrž že

i výzdobou svou provedenou za souinnosti umlc odpovídati

bude pln úeli svému, nejspíše bude hojn použito k dekoraci

i starých prací domácích
;
dovídáme se, že za tou píinou ku p.

pro knihovnu musejní zakoupeny byly nákladem 2000 zl. bohaté

barokní vykládané a ezané skín eské práce z r. 1705.

Jist, že obchodní komora pražská dbáti bude, aby veškerá

výzdoba nové budovy representovala estn eskou moderní

práci umlecko-prmyslovou.

Z pírstk sbírek v r. 1896 zakoupených upozorujeme na

nkteré vzácné eské práce. Velmi cennou jest sbírka vazeb

z doby okolo r. 1500; polychromované dv sochy devné
z téže doby, dále bohat ezaný renessanní rám, skínka

pražské práce ze 17. století, bohat plastickými krásnými in-

tarsiemi ozdobená. Zvláštního obohacení se dostalo sbírkám

musejním kalichem z po. XV. století z kostela Lipnického,

s teri emailovanými. Pro sbírku eského skla, která již

nyní je jednou z nejbohatších a nejvtších, a která v nkte-

rém vzhledu pedí i známou sbírku Lannovu i onu rakou-

ského musea ve Vídni i musea Berlínského, zakoupeno bylo

r. 1896 šastn opt nkolik vzácných kus. Pijde-li pi pe-

sthování sbírek k seskupení veškerých prací eských,

mže oddlení domácí práce dstojn obstáti vedle vynika-

jících prací cizích. Sbírka skla, sbírka textilní a keramická,

vazeb a pedmt bohoslužebných a prací ve dev jist

upoutá pozornost každého znalce.

Pražské museum mstské staví si dle plán arch.

Balšánka budovu, v níž bude možno konen pohodln vy-

staviti sbírky musejní, které se v pavilonu sadu poíského

po léta tísnily. Kolekce musejní na národopisné výstav ped-

povdla úpravou a uspoádáním, že jest možno na sbírky

v nové budov se tšiti. Snad zapomenout dají stesku nad

tím, že nebyl pro sbírky musejní získán nkterý starý pkný
dm pražský, . který by byl dopouštl malebné seskupení sbí-

rek a který bjr zárove sám byl kusem musejním; mluvilo

se o paláci Klam-Galasov, o Hunkov domu naproti radnici
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staromstské, o opatství svatomikulášském, o kláštee milo-

srdných bratí, o kláštee svaté Anežky a j. Ješt nyní sly-

šíme otázku, pro že nebylo alespo zvoleno ke stavb no-

vého musea nkteré místo pi Vltav v assananím obvod u

aneb na Malé Stran, a pro museum pražské státi má
v okolí nejmén pro Prahu význaném, v blízkosti dvou nádraží.

Pražské museum pesthováním do nové budovy dojde

kýženého významu. Zvdaví jsme, jak piblíží se k vlastnímu

úeli svému a zda pekroí v sestavení svém za obvyklý

systém skíový a upraví nkolik význaných pro pražský

starý byt zákoutí. Zdá se nám, že práv museum pražské

by mlo k tomu vhodný materiál ve zbytcích starých praž-

ských dom. V dob bourání staré Prahy bude snad zde pa-

matováno na zvláštní oddlení vnované pražským zají-

mavým domm. Ve smru tom jest teba, aby ilé kuratorium

musejní vyvíjelo horenou innost. Víme na p\, že zajímavé,

nyní sboené domy Staromstského námstí usnesením sl.

rady mstské mly býti obrazem zvnny, a že vyízeni a

objednávka malby uinna byla, kdy malí jenom sboeništ

našel; vina prý byla v nepedvídan rychlém bourání. Po-

divno, jak v Praze práv s bouráním spcháme.
(Píšt dále.)

STUDIE H. Schw aigra je jednou ze starších jeho akva-

rell, jíž skorém pesn ped svým pesídlením na moravský

venkov jednu z rázovitých figurek pražských — preclíkáe —
živ zachytil.

Z mapy zesnulého B. Wachsm afina vybrali jsme

nkolik drobných kreseb, první dv jako ukázku rutinované skiz-

zovanjmh pohled z cest jeho po cizin, tetí a tvrté upozor-

niti má na Wachsmanna jako na umlce, jenž tak znanou
ást své práce vnoval zachování historických památek a za-

jímavých pohled rodné vlasti a milé Prahy — v obrazech,

hole pedelské nech upomenou na innost jeho v obor um-
leckého prmyslu spadající, a drobné ty lístky ze skizzáku

jeho vyaté, nech pouí o tom, kde hledal motivy ku gotice

svých prací architektonických.

O návrzích na fontánu zmiujeme se na jiném

míst.

ZPRÁVY UMLECKÉ.

První posmrtnou vzpomínku pinášejí dnes »Volné Smry«,

posvcujíce ji píslušníku obce výtvarnické z nejstarší ' gene-

race malíské — Bedichu Wachsmannovi, který s nkolika

pátely, vysokého již stái, representoval nám starou naši

obec umleckou. — Ginnošt Wachsmannova- byla Zejména za

posledních let tak tichá, tak nenápadná, že teprve jeho ne-

krology pipomínají nám znova množství jeho píle, vytrvalosti

a studia, probouzejíce v nás úctu ped výsledky jeho práce; -—
,

Umleckou dráhu svoji nastupoval Wachsmann podobn
jako nesetný poet jeho bratí v umní : v nedostatku, v zá-

pase o chleba, který, bojován ped více než pl stoletím,

tedy v pomrech daleko nepíznivjších než dnes, zajisté byl

velice trpkým a vyžadoval znané síty a energie. Hmotný

nedostatek perušil jeho studia v rodném mst Litomicích

a piml jej, vstoupiti do litografického ústavu Medauova

tamtéž, kdež opt choroba oní na delší dobu oddálila jej

od nového povolání. Od chvíle, kdy opustil stední školu,

odkázán byl sám na sebe, a nutnost, živiti se, s touhou po

vyšším vzdlání byty mu stídav vdkynmi v nejlepších

letech mladého života, pohánjíce jej s místa na místo. Tak

pracoval brzo pro litografii, brzo pro vlastní zdokonalení

v Lipsku, Drážanech, v Praze, v Inšpruku a v Mnichov.

Skoro všude byty pomry jeho stejn neutšené, tak že asto

býval nucen zíti v pravém, slova smyslu o suchém chleb.

V Inšpruku, kde za lepších okolností u své sestry trávil, na-

shromáždil si velké množství studií; tam povstaly také etné

jeho práce krajináské, zejinena akvarely, jimiž nejdíve pro-

nikl. Prodej nkolika z tchto obraz umožnil mu delší pobyt

v Mnichov, jenž nejvíce prospl jeho dalšímu vývinu. Pízni-

vými poaty býti pomry Wachsmannovi teprve pak, když

rozlouiv se s mnichovskou akademií, trvale usídlil se v Praze,

již miloval a jež budila v nm lásku k architektue svým

starožitným rázem, o jehož zachování pracoval jak agitací,

smující k zachování starých památek, tak zobrazováním

toho, co uchovati nebylo možno. Velikou jeho zásluhou v pr-

vjším smru jest restaurace kaple sv. Kíže v Poštovské

ulici, jejíž provedení dle svých plán umožnil jen samostatn

podniknutou subskripcí. O druhém svdí v pozstalosti jeho

množství list s pohled)' na partie pražské. Jsa uitelem kre-

slení v mnohých šlechtických rodinách, získal si Wachsmann
kruh píznivc, který zavdal podnt k tomu, že vnoval se

oboru, ve kterém podal práce velice pozoruhodné — totiž

architektue. Umní jeho v tomto smru zasluhuje úcty a ob-

divu nejen pro své výsledky, ale také pro to, že bylo ovo-

cem usilovné píle samoukovy. Po zprávách v denních a tý-

denních listech otištných jest dnes již pozd vyliovati život

a innost Bedicha Wachsmanna — (poukazujeme zejména

na vcný lánek ve Svtozoru v 17. ísle tohoto roníku) —
i zaznamenáváme pouze, že jsou to hlavn kostely v Dvmo-
kurech, Nepomuku, v Ústí n. L., v Bežanech a v Karlin,

dále z pražských chrám P. Marie ped Týnem, na Karlov

a domácí kaple v paláci arcibiskupském, které jsou vyzdo-

beny velkými i menšími pracemi dle návrh jeho provedenými.

Z etných menších prací, diplom, adress a náadí, vynikají

adressa ku stíbrné svatb Velienstev, adressa šlechty mo-

ravské arcibiskupu Fúrstenberkovi, album msta Prahy ku

satku korunního prince Rudolfa, návrhy na výzdobu Prahy

pi oekávání píjezdu téhož, šavle generála Cernajeva, hole

pedell university pražské a nespoetné množství jiných.

Samostatné publikace vydal Wachsmann ti : kresby soch na

Karlov most, reprodukované litograficky (vlastním nákla-

dem), pak perem kreslené krajiny a panoramy podél dráhy

duchcovsko-podmokelské (nákladem této dráhy) a »Krajiná-

ství« (nákladem Studnikovým), které jest, pokud víme, je-

dinou eskou pomckou školní toho druhu. —

Staí snad toto prosté upozornní na plodný život, ze-

snulého umlce, na zápasy prvních let a na bohaté výsledky
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jeho tiché innosti pozdjší, aby získáno bylo Bedichu Wachs-

mannovi vdné uznání nejen umlc, ale i laiku, a aby jeho

píli a umní byla zachována úcta v naší dob, kdy v mno-

hých kruzích panuje pesvdení, že doba našich dožívajících

veterán nezasluhuje nižádného respektu, protože umní ne-

stálo tam, kde stojí dnes, protože umlci tehdejší neumli

hledti brýlemi Francouz a Anglian.

Stipendia pro umlce. Umlci v oboru básnictví

umní výtvarného a hudby samostatn tvoící, kteí nemajíce

vlastních dostatených prostedk, aby se dále vzdlávali a

talent svj zdokonalili, iní nároky na státní podporu,
nech podají žádosti do 1. kvtna místodržitelstvu piloživše

jim : vylíení postupu svého vzdlání a pomr osobních

(rodišt, místo domovské, bydlišt, vk, stav, pomry majet-

kové a p.), naznaení zpsobu, jak zamýšlejí stipendia k dal-

šímu svému výcviku užiti a jednotlivé ukázky svého umní
každou zvláš jmenem svým oznaenou.

Z eské akademie pro vdy, sloves nost a

umní. Tída IV. rozepisuje dle § 2. a) stanov pro každý

ze tí odbor (literární, hudební a výtvarný) první cenu

1000 zl., druhou cenu 400 zl. a dv ceny tetí po 250 zl.

O ceny mohou se ucházeti lenové Akademie a jich proste-

nictvím i jiní eští literáti a umlci a to pracemi roku 1896

vydanými, pokud se týe provedenými nebo pedvedenými,

jež nebyly posud jinde cenou poctny. lenové Akademie nebo

nkterý odbor tídní neb i tída, mohou též o své ujm pi-

hlásit! ke konkurenci vynikající, v doteném období provedené

práce jiných literát a umlc. Soutžiti mohou i rukopisné

práce, k tisku zcela pipravené a dobe itelné. Umlci vý-

tvarní podejtež fotografický obraz díla a vytkntež, kde jest

toho asu originál. Lhta podací trvá v odboru literárním a

hudebním do 30. ervna, v odboru výtvarném do 1. íjna

1897. K podáním pozdjším nebo platných ustanovení neše-

tícím, nebude pihlíženo. Ceny se prohlásí ve valném shro-

máždní slavnostním dne 2. prosince 1897. — Po návrzích tídy

IV. udlí se mimo to roku 1897. v každém z dotených tí

odbor po stipendiu 200 zl. (badatelském, studijním neb ce-

stovním,) a to na základ výkon za nejlepších uznaných.

Výkony jest doložiti spsobem pi cenách naznaeným; v od-

boru výtvarném staí zde též návrh u výkresu zcela dohoto-

vený. Žádosti za stipendia podati je do 31 . kvtna 1897. — Ko-

nen bude ve IV. tíd propjena studijní podpora Kl. Ka-

lašové (100 zl.) mladému nadanému hudebnímu skladateli neb

i skladatelce eské národnosti. Žádosti, doložené vlastní sklad-

bou hudební, podati jest Akademii do 15. kvtna 1897. — Tída
III. rozepisuje na r. 1897. po 200 zl. ku sbírání a zpracování

dialektického materiálu. Žádosti, doložené pracemi dialektolo-

gickými, pijímají se do 15. kvtna; pp. žadatelé nech oznaí,

v kterých krajinách hodlají dialektický matcnal sbírati. Se-

braný materiál pedložití jest pak do konce dubna 1898.

Zemské píspvky k úelm umleckým.
Zemskému výboru se ukládá, aby zavedené jednání

se spolkem výtvarných umlc »Manes« o zakoupení karton

Alešových dokonil a tytéž pro eské zemské divadlo získal.

Státní akademii umní v Praze, udluje se roní subvence

v obnosu 8.200 zl. s tou podmínkou, že na ústavu tomto

ST. SUCHARDA. DETAIL FONTÁNY CENY II.
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rovnoprávnost obou národností nezvratn bude šetena.
Spolenosti vlasteneckých pátel umní obnos 1.000 zl. k uhra-

zení výslužného prof. Lhoty. Souasn oznámeno zemskému
výboru zvýšení státní subvence ku stavb chrámu sv. Víta

z dívjších 15.000 na 20.000 zl.

Zemskému výboru se ukládá: 1. aby ve piín správy,

udržování a zachovávání umleckých památek hradu Karl. Týna
zahájil ihned s c. k. vládou jednání a aby se piinil, by um-
lecké památky z hradu do Vídn zavezené opt byly navrá-

ceny; 2. aby spolen se zástupcem koruny sepsal inventá

památek hradu Karl. Týna a v3’pracoval instrukci pro kustoda

hradu.

Zemskému výboru se ukládá, aby nyní ped ukonením
stavby Karlova Týna s vládou vyjednával, aby po ukonení
stavby hned Karlova Týnu užito bylo jen k úelm, jež by

historickému významu a dstojnosti hradu toho odpovídaly,

pi emž by památky historické a stavební zde pln byly za-

chovávány.

Ze zvýšeného nákladu, jehož v okrouhlém obnosu zlatých

70.800 teba jest pro ukonení opravných prací na hrad
Karlov Týnu, pejímá se polovina ástkou 35.400 zl. na zem.

fond a výplata má se díti v letech 1897 a 1898 ve lhtách

po 17.700 zl. za týchž podmínek, jaké stanoveny byly pi
povolení pvodního úvru stavebního 150.000 zl. v r. 1886.

Dále referuje se o subvenci již r. 1888 povolené, dosud

však nevyplacené ku provedení opravy starobylého chrámu

v Sedlci v obnosu 10.000 zl. Obnos ten vyplacen býti má
v letech 1895—1897 z paušálního obnosu 10.000 pro pod-

pory k zachování historických památek stavebních reservovaného s podmín-

kou, že vláda opravu tuto sama podnikne a provede, že zem dalšího

píspvku pro vydržování sproštna jest, a že lhty vypláceny budou dle

stavu pokraujících prací. K oprav freskových starodávných maleb v chrámu

sv. Jana v Jindichov Hradci povolen byl obnos 600 zl., splatný ve tech
lhtách za rok 1895-1896 a 1897.

Dotace ku doplnní sbírky rytin Hollarových per 1000 zl. na rok 1896

lze užiti až dokonce roku 1899.

Františku A. Borovskému, kustodu umlecko-prmyslového musea

v Praze a správci sbírky rytin Hollarových povoluje se podpora 700 zl.

za píinou studia sbírek Hollarových, jakož i prozkoumání jich v Anglii

za podmínkou, že se žadatel zaváže o své studijní cest podati zprávu

a pimené návrhy ve píin upravení oné sbírky zemské.

Mstské obci Písežníci povoluje se nevyízená poukázka subvence

z r. 1896 v obnosu 400 zlatých a další subvence na rok 1897 v stejném

obnosu, úhrnem tedy 800 zl. do rozpotu letošního položené, na vydržování

školy hudební v Písežníci.

Pro pensijní fond » Spolku eských žurnalist v Praze « a spolku belle-

trist »Máj« povoluje se subvence po 500 zl. na rok 1897.

Spolku nmeckých spisovatel a umlc »Concordia« v Cechách povoluje

se na rok 1897 subvence 500 zl. k úelm spolkovým.
Jednot nmeckých žurnalist v Cechách povoluje se na rok 1897

subvence 500 zl.

Jednota pro obnovu kláštera bl. Anežky v Praze odbývala

1. t. m. valnou hromadu, z níž uvádíme: Aby jednota s úspchem ucházeti

se mohla o pimenou íšskou i zemskou subvenci, dala vypracovati po-

drobné plány restauraní i rozpoty architektu Ant, Cechnerovi, professoru

na státní odborné škole v Hoicích, jenž za vyjednaný honorá 1000 zl.

vypracuje do konce ervna 1897. generální projekt na znovu-

zizení a obnovu veškerých budov, které jednota zachovati

hodlá, v emž zahrnuty jsou loni již zakoupený kostel sv.

Barbory a dále kostel sv. Františka, konventní sí s kaplí

sv. Máí Magdaleny, ambit a památní kuchyn klášterní.

PUBLIKACE.

Soupis památek historických a umleckých
v království eském (od pravku až do poátku
19. století).

Snaha zachovati památky historické i umlecké v ádném
popisu i vyobrazení nem u nás nová.

»Památky archeologické « od svého poátku do dnes pi-

nášejí materiál nahodilý sice bez zvláštního systému, materiál

však velice cenný.

Vídeská státní Centralcommission v asopise svém pi-

náší obas zprávy památek království našeho se týkající,

a poskytla svého asu znanou podporu penžní prof. B.

Grubrovi, který také výsledek studia svého ve spisu »Die

Kunst des Mittelalters in Bohmen« uveejnil.

Systematicky v oboru tomto chtl zaíti pracovati Archeo-

logický odbor Akademie kesanské. Týž vydal v r. 1878

architektem A. Baumem a redaktorem »Methoda« F. J. Lehne-

rem sestavené otázky archeologické za tím úelem, aby od-

povdi došlé v asopisu »Methodu« spracovány a uveejnny
byly. Celý podnik ten však spoívaje vtšinou v rukou

ochotných diletant nepinesl valných výsledk. Proto roku

1888. novým provoláním msgr. F. J. Lehner v Methodu vy-

zývá spolupracovníky asopisu svého (po vtšin duchoven-
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stvo) k nové práci systematické, jejiž výsledkem mla býti

kniha djin umní výtvarného v zemích koruny eské.

Dle široce rozvrženého plánu v prvém tíletí inventari-

sována mla býti doba románská, v druhém pechodní, ve

tetím gotická, ve tvrtém renaissanní, v pátém nejnovjší

do 19. století.

Dnes po uplynutí tí tíletí nemžeme než poukázati

k tomu, že celá akce ta s opravdovostí v život vyvolána,

nemla žádoucího výsledku — rozbíjejíc se o nedostatenost

prostedk finanních a po vtšin diletantism pispívatel,

a nechceme tím upírati opravdové dležitosti románským

exkursím, jež od doby té v Methodu uveejovány.

Pomíjejíce publikace vyvolané výstavami jubilejní i ná-

rodopisnou, pomíjejíce i publikace vydané jednotlivci, staneme

ped skutkem doby nynjší.

Akademie eská zarazila archeologickou komisi v r. 1893,

jež za hlavní úkol svj obrala si opatení soupisu památek

našich.

Vypracovala program výzkumu, dle kterého soupis vy-

dáván bude v jednotlivých svazcích politických okres králov-

ství a obsahovati má památky praehistorické v struném

oznaení, inventá památek umleckých od doby románské

až do 19. století s vylouením onch, jež nalézají se v majetku

soukromém.

Ke každému z bývalých kraj bude pidána úvodni sta,

jednající o památkách lidového umní (pro nž zízena zvláštní

sekce), k úelu tomu vydobyla si hlavn psobením neúnav-

ného svého pedsedy J. Hlávky, který celé akce s houževna-

tosti jemu vlastní se uchytil, podpory zemské v r. 1895.

i 1896. po tech tisících zl. na práce výzkumné a v r. 1896 další

2000 zl. na publikaci prvých dvou okres Kolínského a

Lounského, roku letošního pak ástku 5000 zl. na další

4 okresy, a zabezpeila na reelním základ založenou, akci,

jejíž první výsledky v tchto dnech veejnosti pedkládá.

máme po bok podobným pracím dávno již v Nmecku
i Francii vydávaným, nemžeme ubrániti se tomu, abychom

nevytkli, že na vydání tom píliš se šetí, a že tato šetrnost

není práv dílu na prospch.

Uznáváme nutnou strunost plným právem, tím více však

páli bychom si, aby zvlášt po stránce illustraní dílo bylo

dokonalé a dstojné.

Spoléhati zde na ochotu jednotlivc, kteí zdarma dodá-

vají fotografie a skizzy atd., nemáme za místné, z toho práv
dvodu, který tak neblahé ml následky pi podnicích pedem
uvádných. Mže-li nkolik málo jednotlivc z bývalého vý-

tvarného odboru národopisného vydati dílo o 500 fotografiích,

dílo, které ve svtlotiskové reprodukci pináší adu 120 list

výborn reprodukovaných, beze vší podpory zemské neb ja-

kékoli jiné, pro by tato tak bohat subvenovaná práce ne-

mohla býti naskrze dstojná.

Uveejní-li se již vyobrazení památky nkteré, nech je

aspo jasné; nemlo by se pikroovati k vydání lacinjšímu,

ponvadž na špatnjším papíe mnohé z illustrací stávají se bez-

cennými. Jak výborn representují se reprodukce svtlotiskové

v soupisech tch i nkteré obrázky perokreseb i vtších síko-

vých obrázk oproti onm drobným nedosti zetelným, které

dílu nejsou píliš na prospch.

Ani rozmnožení illustrací nebylo by vci na závadu. Tak
na p. u zvon po vtšin uvádí se jen popis, akoliv existuje

ada zvon s velice zajímavými reliéfními pracemi i otisky

peníz, které v reprodukci by mly býti uvádny.

Ze sochaské práce v okresu Kolínském uveden jediný

Kristus Kouimský a 2 náhrobní desky, a ada jich jako

dobré a velmi dobré udávána.

Za jedno jen ješt bychom se pimlouvali, aby pro celé

dílo stanovena b}da ada pravidel, která by byla zárukou

jednotnosti celku. Již Lehner v r. 1888 žádal na p. za jed-

notnost mítka v pdorysech chrámu pro celé dílo, a zrovna

Mžeme býti vdni, že u nás práv

z našich zemských prostedk podniká

se práce tato opravdu záslužná, která kon-

trolujíc materiál známý, a snášející adu
nového materiálu, bude pi pedpokládání

svdomitosti pracovník základem ku

studiu naší kulturní historie. Mžeme býti

tím hrdjší, že ke kroku tomu dospli

jsme díve než státem podporovaná ví-

deská Centralcommission, která podobnou

úlohou se zabývala, která však vyjma

malý spisek o Korutanech nieho o zemích

svých nevydala. —

Leží ped námi svazek I. Okres Ko-

línský od K. B. Mádla a II. Okres Lounský

od Dra Bohumila Matjky.

Pihlížejíce k finanním prostedkm
snmem povoleným, i k onm, které

samosprávnými korporacemi byly upsány

a vnovány (Kolínský okres 700 zl.),

nemžeme z ohledu na vážnost' této práce,

z ohledu na to, že prácí touto stavtí se

1

B. WACHSMANN. PARTIE Z RAKOVNÍKA.
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tak dala by se stanovit mítka uveejovaných detail a t.

p. jak v druhém svazku Dr. Matjka o to se pokusil.

Vítáme podnik tento s nejvtší radostí, a páli bychom

mu, aby další pokraování k vyššímu dosplo stupni než

práv za vzor kladený poátek, a z toho dvodu dovolili jsme

si nkolik tch výtek, které jsouce podízenjšího významu,

nemohou ubrati ceny tomu radostnému faktu, že vykonán

zde zase kus práce, která bohdá bude dokonena a takto

dokonena ponese hojn užitku.

VÝSTAVY.
Salon Topiv hostí tento msíc Francouze A. Deluga

souasn s Nmcem Jos. Sattlerem, kontrasty to v mnohém

ohledu velice zajímavé.

Delug namaloval veliké historické plátno »Poheb Alari-

chv« s mnohými dobrými kvalitami v komposici, malb
i kresb, jež nás nechávají zcela chladnými naproti drobným

perokresbám a leptaným rytinám Josefa Sattlera. Historická

komposice Delugova nepsobí ani direktn ani nevzbuzuje

reflexi, Sattler zaujme myslícího diváka cele a nenechá ho

odejiti beze svého, ovšem ale jednostranného dojmu: Sattler,

jako zažraný pessimista, nedovede ani jediný jásavjší akord

v duši naší vzbuditi, v pracích jeho schází úpln radost a

cítní živoucího života a blíží-li kde se vyjáditi nco podobného,

tu souasn vytryskuje silná dávka hoké satyry. — V Sattleru

vidíme umlce-lovka, který v moderním ruchu, hmotu a ne-

klidu, v tom horeném vynalézání a eknme továrním vyrá-

bni neho »za každou cenu nového«, snaží se klidn uplat-

nili to co myslí a cítí, snaží se podati to ist své, indivi-

duelní.

V etných pracích se mu to zdailo. V cyklech »Todten-

tanz«, »Meine Harmonie«, »Kunstkrieg« a nkterých listech

z »Rozmanitostí« najdeme hluboce cítné práce. Musíme však

piznati, že vedle tchto nalézáme i velmi mnohé listy, kde

jeví se více bizzainím než hlubokým. Vedle list, v nichž

osobité, hluboké tóny Sattlerovy znjí, pekvapuje vás pojed-

nou mnoho kreseb, pracovaných v tradicích starých nme-
ckých devorytc, tak že se vám zdá jakoby ne ten indivi-

duelní Sattler, ale pímo nkterý starý mistr -devorytec

u Topie vystavoval (»Novoktnci«, nkteré listy »Rozmani-

tostí« a »Ex libris «).

Imitací ovšem se nikdo nestal umlcem a také Sattlerovi

nikoli takovéto bravurní napodobení starého devorytu, ale

vlastní podklad myšlenkový jméno umlce zachrauje.

Cyklu »Meine Harmonie « jako základ slouží zvláštní po-

vaha a karakter jednotlivých barevných tón, z ehož Sattler

svou zvláštní symboliku barev a tón barevných vyvinul.

Nám ale mnohé kresby tohoto cyklu staí úpln tak jak jsou,

aniž bychom nuceni byli, do tohoto symbolisování se nutiti.

Z mnohých tentokráte vystavených list Sattlerových

samozejm plyne zvláštní jeho smysl dekorativní pro plochu

i její luštní.

SOUTŽE UMLECKÉ.
Konkurence na fontánu ped Rudolfinem. Po

tetí máme píležitost obdivovati se piinní a obtavosti
našich výtvarník. Pravíme obtavosti, nebo súastnní

takové je skutenou obtí asu, píle i nákladu, proti které

v žádném pomru nejsou ceny, jež se pípadn rozdílejí.

Súastnní pi našich konkurencích mohli bychom právem

také nazvati sázením do loterie, pi níž prohrávají všichni,

kdo spoléhali na výhru nejvyšší, t. j. provedení svého pro-

jektu.

Rekapitulujeme krátce výsledky všech tí konkurencí této

fontány se týkající.

Pi první konkurenci cena prvá udlena nebyla, druhou

dostali sochai Hergessel a Procházka, tetí architekt

Balšánek; ku provedení nedoporuena žádná.

Pi druhé 1. cenu dostali O hman -Klouek, druhou

Fa n t a-S c h ni r ch, tetí Malina: projekt první cenou po-

ctný, doporuila jury jednohlasn k provedení, k nmuž ale

nedošlo : konkurence sice vyžadovala hlavn effektivní vodní

proud, le projekt doporuovaný byl by prý vyžadoval tak

pílišné množství vody, které by nemohlo býti vodárnou do-

dáno.

Proto vypsána konkurence tetí, pi níž omezeno množ-

ství vody na 60 m 3 za hodinu, ureny ti ceny na práce re-

lativn nejlepší, vítzm pak z konkurence pedcházející za-

jištn honorá po 500 zl. v pípad, kdyby ceny neobdrželi.

Tito se však výhody jim nabízené zekli a žádali, aby penz
tch užito bylo jako akcesit pro projekty opravdové snahy

a práce, jimž se cen nedostalo. Dnem 5. února vypršela lhta

konkurenní: projektm otevena výminen dvorana Rudol-

fina, kde uspoádána výstava 19ti fontán nepíliš dobe osv-

tlených, anonymní to konkurence, pi níž až na 2—3 pro-

jekty o všech bylo známo, z í dílny vyšly. — Nkolik dní

pozdji uveejnn výrok poroty (viz íslo pedešlé): cena

prvá Fanta-Schnirch, druhá Sucharda-Dryák, tetí

Stránský-Bal šánek. O akcesitech nestalo se nikde ani

zmínky; projekt s cenou první doporuen hlasy socha Maudra

a Myslbeka a pak hlasem p. Weitenwebra ku provedení

proti hlasm architekt Schulze a Zítka. Ale nemlo-li jedno-

hlasné doporuení pi konkurenci druhé vlivu na provedení,

nebude ho míti — jak se ukazuje — ani ástené doporu-

ení nynjší. Soudíme tak z officielní zprávy denních list

z mst. rady, kde pijat byl návrh p. arch. Blského, »aby

uinn byl k eské spoiteln dotaz, zda by nebyla ochotna

vybídnouti nkterého (?) z umlc, jichž plány pi prvém neb

druhém (?) konkursu poctny byly cenou, aby upravili pro-

jekty své v souhlase s projekty sousedních budov. « Návrh

ten, byl-li podán eské spoiteln v této form, jak jej pi-

nesly denní listy, pokládáme i za nekorrektní i nevasný.

Práce cenami poctné kritisovala jury — my pinášíme

pouze reprodukce projekt onch; snad jinde subjektivní mínní

jinak o nich bude rozhodovati. Najdou se zajisté jednotlivci,

kteí zavrhovati budou jehlanec, zrovna tak jako jiní, kteí

ho budou hájiti. — Po našem mínní není tak snadno pou-

hým slovem odsouditi tuto architektonickou formu jako ne-

hodící se pro fontánu« — vždy to není ani prvni, ani po-

slední pípad, kdy obelisk k fontán použit. A kdybychom

chtli pipustit výhradn právo rozhodovati o tom pp. pro-

jektantm Rudofina, pak museli bychom žádat, aby jejich ná-

hled hned pi vypisování této konkurence jako smrodatný

byl uveden. Jsme pesvdeni, že Rudolfinum bude sice p.'
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luštní této otázky hráti velikou úlohu, nesmíme však zapo-

mínati, že tu není samo, a že mimo budovy akademie tžce

bude padati na váhu tvar budoucího mostu a ada bh ví

jakých inžák, které budou v nejbližší dob tvoiti pozadí

fontány na stran východní.

Zbývá nám krátce zmínili se o tch návrzích, které

nebyly cenami vyznamenány; nalézá se mezi nimi nkolik

dobrých prací, které pominouti nelze mlením.

Zastavili jsme se u projektu, jenž svojí koncepcí i pro-

vedením nejvíce nás zajímal: nese heslo »Po tetí*. Pova-

žujeme tento projekt zajeden z nejlepších; je to práce um-
leckého, harmonického celku, jejíž sochaský i dekorativní

detail svže psobí, (vyobr. na sl. 251—252, detail sl. 273).

»Fontána památník« z téže ruky vyšlá má sice velký

architektonický tah, ale ne pvab té pvodnosti jako návrh

pedešlý. (Vyobr. sl. 269— 270).

»Sorgente« zdá se nám v masse k Rudolfinu trefen, motiv

ukonující (trojnožka) ponkud konvencionelní.

Znaku ty kruh nese projekt barokní sice, ale o dobrých

sochaských detailech..

Zvláštní svým empirovým luštním je projekt Nové

Praze«. (Vyobr. sl. 275— 276).

Projekt »Z kamene a kovu* mžeme nazvati jednou

z nejpilnjších prací konkurenních, zajímá svým rozložením

v masách i celku.

Docela bez architektury hledl se obejiti projektant fon-

tány »Na vodách eských«.

Projekt se znakou stromku v kruhu znamenit psobí
svojí kompaktností; po stránce sochaské chová celé skupiny

s projektem II. cenou poctným spolené.*) (Vyobr. sl. 253

až 254.)

Pi »rusadelném dni« zvlášt se nám zamlouvají tyry

figury nejníže posazené — vodník, ped nímž matka dít brání,

pak vodní víla rybáe lákající — i svojí živostí i pevným

skizznutím.

Koníme zmínkou o klepu, jenž se v posledních dnech

rozšíil : v dosavadních konkurencích se prý umlci eští ne-

osvdili, bude prý vypsána konkurence nová — všerakouská

!

i opravdu by chtla eská Spoitelna opakovati týž pokus,

jaký uinila pi dvoran rudolfínské? — Nevíme. -

Soutž na plány Živnostenské banky. Ukázalo

se optn, jak výhodnou jest soutž stavebníkovi tam, kde se

mu jedná o náležité využitkování nevaln výhodného pozemku.

Návrhy súastnných podají mu všemožná vyešení a

pouí ho všestran o dobrých i slabých stránkách jednoho

každého. Soutž na plány domu pro Ž. B. podala vypisují-

cím v píin pdorysných variant co vbec jen podáno býti

mohlo, a tím vyplnila vlastn to, o asi v pední ad šlo.

Soutže súastnili se mnozí. Zasláno bylo 29. valnou

vtšinou dobrých prací. Porota sestávající z pán : Osvalda

Polívky, Jos. Schulze a Ant. Wiehla neudlila první ceny pes
zejmé znní ádu konkurenního. Druhé ceny dostalo se pro-

jektm p. J. Podhajského a spolenému projektu p. R. Kí-

ženeckého a Hrádka. Tetí cena návrhu p. J. Weyrycha,

tvrtá p. J. Stibrala, pátá návrhu p. J. Bertla, šestá p. G. Papeže.

*) Opravujeme podpisy pod projektem tímto i oním ceny
druhé, jež nésti mají jména spolených autoru : SUCHARDA-DRYÁK.

Neudlení první ceny svdí, že asi návrhy pro stavbu
vyhledány budou cestou jinou.*) Jak se výsledné plány míti

budou k plánm soutžícím bylo by zajímavo znáti. Srovnání
to obyejn inno nebývá.

Náleží ku známým zvláštnostem konkurencí architekto-

nických, že rozhoduje o cenách hlavn úelné vyešení pdo-
rysové, o njž obyejn vypisovatelm v pední ad se jedná.

Oproti pdorysnému vyešení asto málo na váhu padá cel-

ková hodnota umlecká. Setkáváme se pi soutžích na stavby,

mluvíme všeobecn, že úspchu docházejí práce umlecky
nezávazné, vyhovující však stavebníkovi svým rozdlením
pdorysným, využitkováním prostoru, hlavn však pote-
bám žádaným od korporace soutž vypisující. Na prázdno
asto vyjdou projekty umlecky nad jiné vysplé, když se

jim nepodaí pdorysn vyhovti úelm, kteréž programm
soutže zídka pesn tlumoí. Tato nejasnost asto i neu-

pímnost programmu náleží k slabinám stavebních soutží.

Aniž bych poslední a první ást svého tvrzení vztahoval

k soutži na dm Ž. B. myslím, že i zde umlecky vj-nika-

jící projekt, zaslaný pod heslem : Pecuniis potestas, ze stej-

ných píin nepronikl.

V rámec listu nespadá, sledovati ty mnohé varianty p-
dorysné, nemohu zde také upozorovati na vynikající stránky

jednotlivých projekt, snad mi to laskavý tená promine.

Mám opravdový respekt ped tím množstvím práce a jaká-

koli podrobnjší úvaha vyžadovala by více místa, než m-
síník náš pi nej lepší vli i vynikajícím zjevm popáti mže.
Lituji, že možno není i pi této soutži, jako i pi každé
píští, reprodukovati veškeré umlecky vynikající návrhy, tím

by »Volné Smry* dostály pln úkolu svému. Jelikož tomu
brání píiny nepekonatelné, nezbývá než omeziti se na vše-

obecné, k soutži a ku práem obeslaným se vztahující po-

známky.

Pi soutži na stavbu Ž. B. zajímalo mnohé nejvíce zevní

utváení, zvdavi jsme byli, jak architekti naši pedstavují si

zevn i uvnit vzhled bankovního domu jak si pedstavují

prelí domu v nejživjší tíd pražské, domu, kterýž uren
jest nahradili nám onen sympatický barokní, hezký, do

ulice vystupující domek nyní sbouraný, který mu ustoupiti

musel.

Jednostranným jest takové nazírání na projekty soutžící,

nedvodné však není. Bjdo by pece nemálo zajímavo po-

znali, jaký by byl vzhled nových ulic pražských, kdyby

v nich domy stavny byly po návrhu snaživých umlc, jimž

nebývá asto páno práci svou uskuteniti. Považme jak pestrý

by byl vzhled vedle sebe postavených dom, provedených

dle plán soutžících., a jaký by to byl doklad o snahách,

vzdlání a dovednosti umlc naší doby. Nebylo by tu nezají-

mavo sledovati rzný ráz prací vzniklých v stejnou dobu.

Návrhy soutže ukazují, že dle povšechného rázu bylo by

lze je postaviti do tí skupin, z nichž jednu zváti bychom
mohli skupinou renesanní a barokní, z níž poznati by

bylo lze vlivjr domácích památek starých, bu pímo neb

nepímo, více by bylo tch vliv nepímých, erpaných z dl
již nových. Pak skupina konvencionelních prací, nemajících

Dovídáme se práv, že na definitivních pracuje pan stavitel
F. Buldra.
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vyjádeného karakteru, dom chladných, ve

vzhledu tvrdých a suchých. Posléze skupina

dom vzhledu moderního, povstalých pod vlivy

po vtšin cizími, z nichž by však nkteré asi

nejlépe vystihovaly vzhledem úel budovy.

Ve skupin první, ve skupin nám nej-

sympatitjší, nápadnou by byla namnoze osudná

nejistota, která krok za krokem opírá se o stá-

vající, která tak ráda skládá z ástí jinde

vidných nové celky, z nichž vyzírají k nám

staí známí, zde ímsování z paláce N, portál

z paláce K, okna ze starého, dobe známého

domu z ulice L atd. V ní zeli bychom, jakou

známé ty motivy jsou pítží osudnou, když

studovány jsou proto, aby jich píležitostn mohlo

býti použito, a jak osudným jest, když jich po"

užíváno jest jako frásí odjinud vytržených, jimiž

individualita stavby a individualita umlcova

neproniká. Skupina první ukázala by vedle prací

takových, nkolik nedosti ladných, osobitých

a úel budovy nevystihujících prelí ušlechtilých

a milých. Stavby této skupiny ukazovaly by

jasn dobré i slabé stránky domácí, správnji

eeno pražské školy nové. Ukazovaly by vý-

chodišt a smr její, ukazovaly by její snahu,

na základ studia památek domácích dostoupiti

k vystižení individuelnímu staveb moderních,

daly by však zárove poznati, že sebe bedlivjší

studium starých památek nedostauje tam, kde

schází živá tvoivost, a že teba nám bude sil-

ných osobitých umlc k dosažení moderního

umní vlastního, které vzrstajíc z dobrých

tradic, žilo by vlastní silou a nejen odleskem

doby minulé.

Druhá na štstí maliká skupina obsahovala

budovy uspokojující se konvencioneln opakujícími, neosobí-

tými, k omrzení známými motivy a tvary, pipomínala by

dobe známé vinohradské

paláce, skupina ta by, asi

umní milovné obany praž-

ské sotva potšila. Skupina

ta zváti by se mohla nejspíše

opoždnou skupinou let ty-

rycátých.

Skupina tetí, v níž vy-

nikalo by nad jiné prelí,

jehož sob asi povšimli

všichni, kdož soutžící práce

prohlíželi, skupina ta byla

by asi ulicím pražským nej-

cizejší, byla by však ostat-

ních velkomštjší a moder-

njší. Domy skupiny té

bychom nejspíše již z dálí

poznali jako domy bankovní,

a k vídenskému ústrojí na-

r

./v--''

v

B. WACHSMANN.

šich Píkop by se vru snad nejharmoni-

tji pojily. Skupinu tu nazvati bychom

mohli, skupinou vídeské moderny. Jako

skupina první hoví smru konservativ-

nímu, tak opt tato liberálnímu. Jist, že

je to jen nahodilostí, že by práv tato

skupina a to hlavn ve dvou pracích

umleckou závažností pvodc podala

prelí a místnosti nové banky co nej-

lépe upravená. Nebyla by to však pouze

zásluha jejich osobní, nýbrž nové Wag-

nerovy školy vídeské.

Zajímavá tato soutž ukázala, jak daleko

ješt máme k modernímu eskému umní
stavitelskému, jemuž za svrchovan ne-

píznivých pomr daiti se nemže. Roz-

voj jeho by vyžadoval, aby bylo dosti

práce, pi níž by talenty sílily. Té práce

není, a nedostatek ten nedává vzrsti

umleckému dorostu, celé generace um-
lecké picházejí bez uplatnní svých sil.

Trudné pomry ty dávají msti tomu bejlí,

kteréž bude ponenáhlu píznakem ulic

pražských stejn jako obcí sousedních.

Obec pražská vypisuje veejný
konkurs ku získání plán pro

upravení prlomu na míst býva-

lého domu »U Klí « na Malé
Stran. Porotou za nejlepši uznaný

projekt obdrží cenu první v obnosu

600 zl., nejblíže dobrý cenu druhou v ob-

nosu 400 zl. Podmínky konkursní vylo-

žen}’’ jsou v mstském úad stavebním
j(

v Staromstské tržnici k volnému nahléd-

nutí po dobu úadních hodin. Projekty

heslem opatené s piloženou zapeetnou obálkou, obsahující

adresu autora, nech dodají se do podacího protokolu rady

mstské na Staromtské rad-

nici nejdéle do 17. kvtna
1897 do 12. hodin dopol.

Firma Ernst Kaps, král.

saská dvorní továrna na

piana v Drážanech, vypi-

suje konkurenci mezi-

národní na získání r e-

klamního svého pla-

kátu (pro vnitek) v moder-

ním stylu plakátovém pro-

vedeného. Návrhy s hesly

zaslány butež do 20. kvt-

na 1897 do obchodního bu-

reau firmy výše uvedené

(Drážany Seminarstr. 22.)

Ceny stanoví se 1000, 600

a 400 m.

Péí a nákladem spolku >iMANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v .Praze



Z
JEVENÍ. — DRAMA-
TICKÁ SCÉNA OD
FRANT. HERITESA.

Osoby: Paní Johanka Habartová. Její

matka. Její muž. Ábel Cray (zjevení).

Dj veer, od desíti do dvanácti ho-

din. Pokoj, v právo okno, v levo vchod

z chodby, vzadu dvee do dalších pokoj.

Nábytek elegantní, nikoli pepychem nád-

herný. Skí s knihami, piano, klekátko,

pohovka, stl, ped nímž sesle, nkolik

jiných seslí. Na stole lampa. U dveí pro-

stedních malý stolek, na nmž svícen

dvojramenný s dvma svíkami.

Paní Johanka Habartová.

J ej í matka.

M a t k a (sedla na pohovce, vstane

a pistupuje k dcei, která stojí u otevené

knihovny, knihu z ní vybírajíc). A ted

pijmi mé blahopání, Johanko,

než pjdu spát. Chci být první

tvj gratulant, prvnjší nežli tvj

muz (položí dcei ruku na rameno a

pak ji obejme a políbí). Deset let

!

Deset let budete svoji zítra, (jde

ke stolku, aby rozsvítila svtlo.)

J. H. Ano, deset let. (Trpce.)

Celá vnost.

M. Deset let manželství?

J. H. (s povzdechem.) Každý den

mého manželství. (Usedla na seslík

vedle knihovny.) BENEŠ KNtíPFER. STUDIE.
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M. (udiven.) Kterak to myslíš? (Rozsvcovala ale

nerozsvítila; škrtla sirku, ale cestou ke svíce ve vzduchu

nechává ji hoet. Hlavu obrátila na dceru.) Divné se vy-

jaduješ. (Pistoupí zpt k dcei a bere ji za ruku.) Jako

bys byla nešastná.

J. H. (mlí.)

M. (ulekan.) Jakobys byla nešastná, Johano,

V3 svém manželství. (Dívá se jí zkoumav do oí.)

J. H. (mlí, odvracejíc se.)

M. (pustí dceinu ruku.) Eb, jdi. Kdyby nás nkdo
poslouchal, co by si pomyslel. Myslel by, že

tomu je tak Opravdu. (Snaží se upokojit své rozílení.

S pesvdením:) Habart je ádný muž. Má píjmy,

že mže dobe ženu uživit, bez nesnází mžete
vyjít. Ve spolenosti zaujímá místo vynikající

a totéž penáší se na tebe, jeho paní.

J. H. (s ironií.) A já jsem mla pimené vno
a také výbavu i s garniturou pro salon (ukazuje

posmšn kolem.) Dosti vzájemné shody, abysme se

vzali.

M. Nu ano, pomry vzájemné tomu dovolo-

valy.

J. H. A tedy jsme stali se mužem a ženou.

M. Ped Bohem i ped lidmi.

J. H. Ped Bohem i ped svou duší.

M. (vážn.) Johanko ! Bylo ti dvaadvacet let,

když se Habart o tebe ucházel. Ano, dva roky

jsi mla za sebou již dvacítku. Starou pannou

pece nemohla jsi zstat? Co jiného, nežli honem

t vdáti, když se naskytla partie. (S výitkou.) Byl

to ostatn náhled nejen náš, tvých rodi, ale

i tvj, tenkráte.

J. H. (podráždn.) Tenkráte ! Tenkráte ! Nemlu-

vila jsem já, mluvilo vychování, názor okolí

mluvil také za mne. Já teprve te sama mohu
mluvit. Život oteve zcela jiné rozhledy.

M. (kárav.) Ale Johanko, ale Johanko. Jak to

dnes mluvíš? Nemluvila jsi tak nikdy. Ani o po-

slední mé návštv ješt jsi tak nemluvila. Kdy
pak to bylo, co jsem posledn byla u vás ? Na

konec zimy. A te máme listopad.

J. H. Za tu dobu mnoho se stalo.

M. Pihodilo se nco mezi tebou a Habartem ?

(S úsmvem.) Snad njaké nedorozumní. Bože, to

znám, bývalo tak asem i mezi mnou a nebožtíkem,

(žertovn.) Pišel mužíek pozd z hospody ? Za-

bruel si trochu nad nezdaeným obdem? Pe-

solenou polévkou? Osopíl se, když pedložen

mu úet za nové šaty, nový klobouk?

J. H. (nevrle.) O ty mn nerozumíš. Ty mne
nedovedeš chápat.

M. (vážn.) Nce se zmnilo ve vašem život

spoleném, Johano?

J. H. V život našem spoleném nic se ne-

zmnilo.

M. Nu tak, tedy. Co ? Nerozumím opravdu.

Co tO má znamenat všecko ? (Nedviv kroutí hla-

vou.) Nikdy jsi pece dosud nestžovala si, ani

mn, své matce, jsi si neposteskla.

J. H. A pravdu eeno, ani sob samé.

M. Znepokojuješ mne. Co ti je? Co ti schází?

Johanko, ekni.

J. H. (se otese.) Taková zima je mn.

M. Den byl dnes venku zimomivý, nevlídný.

Zdálo se jakoby celá obloha padala na lovka
a mla jej zadusit. A vítr skuel. To profouká

i skrze stny takový severník. Také zde nemáš

tuze teplo.

J. H. (zamyšlen otásajíc se.) Je i zima duše.

M. (starostliv). Jen aby vážná nemoc z toho

nebyla. Vidíš. A nic jsi nepsala. (Vyítav.) Psala

jsi vbec tak málo poslední doby. Tvé dopisy

jindy tak etné staly se vzácnými. Ale myslela

jsem si : kdo nepíše, nemá co psát. Teba nic

dobrého, také aspo nic špatného, zlého. A to

už je v život výhoda. (Hladí ji po vlasech.) Dláš
mn starost. Dláš mn starost, dít.

J. H. (smutn.) Jsem opravdu njak churava.

(Rozílen.) Nervy mám trochu pocuchané. (Konej-

šiv.) Upokoj se, maminko. Vždy už je zase lépe.

Byl u mne léka, akoli jsem se bránila, Habart

ho zavolal. (Vpadne zas v trpký tón, ironicky.) .Spo-

ítal údery mého srdce v jedné minut, pikládal

ucho k mým prsoum, jakoby mocí vdy své roz-

poznati chtl co dje se tam v hloubi mé duše.

(Se smíchem.) Sice vyslovil se neurit, aby se

v žádném pípad nemohl blamovati, ale pede-

psal železo a arsenik. (S ironickou vážností.) do mn
pomohlo. Zaínaní prý se již zotavovati. Beru

prý zase už na sebe, (úšklebn) z ehož velmi

raduje se mj manžel, nebo nemže vystát hu-

bené ženské.

M. (zamyšlen.) Johanko, mezi tebou a tvým

mužem není jak bylo.
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J. H. (pevn.) Mezi mnou a mým mužem jest

jak bylo. Mezi námi nestalo se nic, nic se ne-

zmnilo. Pomr náš vzájemný jest a zstal stejný,

ani o pí se neposunul z kolejí vyjetých desíti-

letým spoleným životem, desítiletým manželstvím.

M. To by také bylo k neuvení, Johanko.

(Zpola kárav.) Te! Po desíti letech! Ne, vru ani

možné. (Dvrn, sedajíc k dcei.) Z poátku, ano,

z poátku jsem mla strach Manželství jest ko-

nen vždycky sázka. — Ale vše se dobe vy-

vinulo. Považovala jsem t v celku za šastnou.

J. H. Aspo nešastnou jsem nebyla. (Sedí za-

myšlen a spíše jako k sob mluví.) Ono vysnné štstí,

které bylo kdysi touhou mé rozvíjející se duše,

kterého jsem jako každá dívka tak v šestnácti

letech doufala dosíci jednou po boku muže mi-

lovaného a navzájem milujícího, tak jak jsem

mnoho a mnoho o tom etla a jak jsem krásný

román sob zosnovala — to štstí lásky, nebylo

moje manželství. Nemohla jsem íci, že bych cí-

tila se svrchovan šastnou, ale nebyla jsem také

nešastnou.

M. Byla jsi dosti rozumná, abys nco žádala

pro sebe zvláštního od života.

J. H. Co poskytuje jen v pípadech vzácných

a ídkých.

M. (pokrauje.) Co hledala jsi snad ve svých

dívích snech, ale co v skutenosti také nikde

jsi nespatovala kolem sebe.

.1. H. (jakoby matku ani neslyšela.) První doby

ovšem, jako as každá dívka, když se provdá,

i za muže nenávidného, docela proti své vli

a z pinucení, ty díví své sny o lásce a spolu-

žití s mužem, chtla jsem pivésti k platnosti

v manželství svém. Sama jsem si namlouvala,

že muže svého vlastn šílen miluji, že nikdy

s jiným bych nemohla a nechtla žiti, že nyní,

když jsme svoji, a do smrti svoji, ta láska, která

není mezi námi tak jak by mla býti, musí

vymsti, zroditi se v našich srdcích.

(Pokrauje po krátké pomlce.) Úspch tu nebyl.

Nemohlo vyklíiti co nebylo zaseto. Habart že-

nní považoval za opatení si domácího poádku,

za nic více. Byl tak chytrý, že pevnou rukou

urovnal hned od poátku pomry tak, jak si je

míti pál ve své domácnosti. Vytknul meze vzá-

jemných práv a povinností mezi sebou a svou

ženou a úzkostliv opel se tomu, aby stav, do

nhož vstoupil, pivodil jakýchkoli zmn v do-

savadních jeho názorech a nejen názorech, i zvy-

cích, tak opatrn a s výpotem šel ped se, jež

by spsobily mu snad nepíjemnosti.

M. Pec nechtla jsi a nežádala od svého

muže, aby v tob vidl úel svého života a všecko

jiné mimo ženu svou z mysle ztrácel.

J. H. (uražen.) Ne, to jsem nechtla. To jsem

nežádala vru. Tak nízko nestojím svou duší.

M. Tvj muž skutenou svoji bytost’ neov-
šoval lživými pívsky petváky a sebezapírání.

jež by díve i pozdji s nho spadnouti musely.

J. H. On se zalíbením pozoroval, kterak i ta

moje touha po jakémsi jemu nepochopitelném

štstí, jímž duši svou i jeho jsem chtla ozáiti.

hasla, shasínala.

M. A pak?

J. H. (povzdychne a po pestávce pokrauje.) Pak
i já jsem skutenost pijala tak, jak podávala se

mn v pítomnosti a jak pro celou budoucnost

v obraze uritém se mn jevila, v rysech ne-

zmnitelných. Manželství naše zkrátka utváilo

se jako tisíce a tisíce jiných manželství naší

doby v mšácké spolenosti. Vzájemná dobra

vle místo lásky i pátelství, a pomrná snáše-

livost jednoho s druhým pi dobrých v celku

pomrech materielních. Co tak otravuje život

rodinný v manželstvích ješt etnjších, hlavn
tam kde je nedostatek, hádky a spory — a tam

kde nedostatek vyrstají vždycky — hádek a

spor nebylo u nás.

M. Nu tedy, Johanko? Co chceš? (Po krátké

pomlce.) A eknu ti, Johanko, eknu co zde schází.

Co zde schází. Víš, eknu to. Dti. Ale vy jste

takové moderní manželství. Kdybyste byli mli
dtí, bylo by jist se mohlo íci, že pod stechou
vaší sídlí i štstí (mazliv) a jist bylo by se usí-

dlilo v pravd tu v srdci tvém, Johanko - teba
ne ono veliké, kdysi vysnné štstí, po nmž
mládí touží.

J. H. A hluboké duše pro vždy touží.

M. (chlácholivš, s pesvdením.) Ale jist Ono kli-

dné. tiché štstí — —

-

J. H. (zamyšlen vpadne.) Snad más pravdu,

matko. Snad máš pravdu.

M. Taková malinká bytost byla by as dovedla

pln vyplniti to prázdno v srdci tvém, jež takto

bylo a zstávalo nevyplnné.
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J. H. Prázdno, ano prázdno. Nebyla viditelná

ta prázden nikomu, ani manželi, a tomu nepo-

chybn nejmén. (Náhle vášniv, prudce spolu s bolestí.)

Ale v srdci mém — v mém srdci matko, ó matko'

Ve chvílích osamtych v mém srdci — v mém
ubohém srdci — otvírala se jako zející rána —
O — (zastírá si tvá, lokty opena o peles židle.)

(Po chvíli s povzdechem.) A takový Život — vidíš,

takový život žila jsem, nkdy s tajeným vzde-

chem, ale bez reptání, den po dni, rok po roce.

M. (chlácholiv, konejšiv.) A tak uplynulo deset

let. S boží pomocí uplynulo. Tak nám Bh dal

pekat deset let. Upokoj se. Utiš. Jsou to jen

mraky, které piletly.

J. H. (unešena, zádumivé). Ano, mraky, mraky,

jak venku byty dnes od rána na podzimním

nebi.

M. Piletly a peletí. Bude zas dobe, Johanko.

Vse se poddá. (Pistoupí ke stolku u dveí a rozsvítí svíce.)

Habart snad brzo se již vrátí dom?
J. H. Pichází ve ti tvrt na dvanáct. (S po-

smšnou ironií.) Pravideln jako ty hodiny. Teprvé

jest tvrt.

M. Pro mne as jiti spát. (Nechá stát svíku roz-

svícenou a pistoupivši k dcei, políbí ji. Poznamená kížem

elo dceino.) Dobrou noc, Johanko. (Bere svíku.)

Jdi také spát a ty chmry zaplaš.

J. H. Dobrou noc.

M. (se vzdálí prostedními dvemi.)

Johanka Habartová sama. (Zahledna do

prázdna.) Taková krásná myšlenka letla s tmi
mraky — nenechte ji ulett . .

. (S knihou v ruce

sedne ke stolu a te. Uvolnila si vlasy.) Ne, nemohli isti.

(Odstrí knihu.) Nechápu obsah žádné vty a vše

jest mn jedno co tu. Vidím jen ty ádky, jež

pravideln tak bží jedna za druhou, jak dnové

mého života. (Vstane.) Šastn zas mohu pipoísti

jeden ku svým letm ubíhajícím. (Upravuje si vlasy

k nonímu úesu. Sedne k pianu a hraje.)

Daleko, daleko,

za moem, za vodami,

A dále, mnohem dále, mnohem dále — —

(vzdychne.) Srdci mnohem dále . . .

(Pestane hrát.)

(Unášena vzpomínkami.) Takový vážný, nemluvný,

a asto docela zamlklý. Nelíbil se ani ženám.

Tch ostrých rys, jaké vtiskuje lovku do tváe
tžké zamstnání, mnoho duševního života, hlou-

bavého dumání . .
. (Zahouje se do vzpomínek, use-

dajíc s hlavou openou do dlaní.) Sotva nkolik týdnu

jsme se vidli . . . Jak to pišlo? Jak to vše

pišlo? (Ztrácí se ve vzpomínkách.) A najednou odešel.

Najednou tak odešel. O rozumla jsem. Rozumla.
Rozumla, jako každému jeho pohledu, každému

doteku ruky. Dobe, ano dobe — dobe že ode-

šel .. . Ne. ne, ne, nesmíme se milovat. Svobodná

není moje vle. A pece, a pece — ó —
(Vrhne se na klekátko s rukama sepjatýma.) O pane

Bože mj ! Nevzdaluj se ode mne, Bože mj

!

Ku pomoci mé vzezi. Kterak projdu, abych ne-

byla ranna. Kterak prorazím tmi temnotami,

jež obkliují a svírají duši mou. Sešli svtlo své

a pravdu svou. Rozkazuješ vichrm a bouím —

-

rozkaž tm, jež pes mou duši táhnou. Zvolej

:

upokoj se ! A stane se utišení veliké — —
.

(Vstane a jde ke stolu.) Pjdu spát. Ach, Spát.

(Mkce a smutn; shasla lampu sfouknutím.) Snad proto

nemohu nalézti spánek, že mne ani nepolíbil

aspo na dobrou noc, než navždy odešel. (Vyru-

šené, vzrušen nejvýše.) Na vždy ! Na vždy ! A nikdy

se nevrátí — nikdy (pistupuje k oknu.) Co
mám dnes od rána tu divnou myšlenku . . . (Za-

vírá oi.) erné mraky valí se pede mnou a

v nich a z nich tryskají zlaté jiskry, jak hvzdy,

a proudí, Otáejí Se kolem Sebe . .
. (Vzkikne náhle.)

Ty se vracíš! Tvj rozum podlehl srdci a ty

se vracíš. Jdeš ke mn, spcháš ke mn. Mé srdce,

moje tušení, má duše mn to praví. Ó ubohé

mé srdce, ubohé, ubohé — ubohá moje duše —
Ó, Ó, Ó, ubohá, ubohá (náhle divoce.) Ó já

t miluji! O já t miluji! A mne svt odsoudí

a Bh a mne zatratí. V mou náru! Spj v mou
náru! (Tiše, stále tišeji.) Jsem tvoje. Jsem tvoje.

Jsem tvoje. (Mluví, pohlížejíc oknem do noci.)

Hlas. Jane!

J. H. (zstane jako udeena. Vzpamatuje se.) Halu-

cinace. (Po malé pomlce tajemn.) Ale byl tO jeho

hlas. Poznávám jej pece, jeho hlas. To »Džejn«

te zvolal on. Jsem jista, že to »Džejn« zvolal

on a nikdo jiný zvolati nemohl, než on.

Hlas. Jenny.

J. H. (otese se, ustupujíc.) V uších mn to zní

jako úpní, jako zvuky svírající bolesti, potla-

ované vzdorující a nepodávající se vlí

(Vzpamatuje se.) Jsem opravdu chorá. Mám horeku.

Hlava mn teští.



KUNEŠ Z BTOVIC.
MIKULÁŠ ALEŠ.



303 VOLNÉ SMRY 304

Hlas. Jinnie —
J. H. (chvjíc se ve svrchované úzkosti a spolu v touze.)

Jakoby tmi vzlyky všel se na mne a prosil

o spásu, o zachránní — —
Hlas. Jane!

J. H. (zdšen.) Výkik uatý rázem, jako po-

slední slovo, na nž následovati nebude více

žádné jiné, žádné další.

(Zjeví se mátoha.)

J. H. Ábeli
!

(Drží se za hlavu, stojí bez pohnutí,

upen pohlížejíc ped se.) Vše kmitá Se jaksi žlutav

v mých oích, napitých msíními paprsky.

(Rysy zjevení staly se zetelnjšími, uritjšími.)

J. H. (s pronikavým vzkekem.) Ábeli
! (Chce vrhnouti

se s rozpjatými lokty proti vidin. Ale zarazí se a odskoí

zpt.) Jakou to nehybnou máš tvá? (ím déle se

dívá, tím s vtší hrzou.) Jak stuhlé, divné rysy!

Bezkrevné tak, jako prsvitné rty ... A oi —
ty tvoje hluboké, horoucí oi — zaveny, za-

veny — — shasnuty . . . vyhasly . .
. (Zjevení

bylo znenáhla promnilo se v podobu mrtvoly.) Ábeli !

Ábeli! Ó, Ó, Ó, — Ábeli -— — (Slabounce, slabji

vždy.) Ábeli, Ábeli, Ábeli — —
(Vejde manžel.)

Pan Habart. Jsi zde Johano?

(Žádné odpovdi.)

Habart. Pro ješt nejdeš spát? Pro dávno

už nespíš? (Trochu kárav.) Jaké nápady. Jaké po-

šetilosti. Ty nikdy zdá se nebudeš už moudrá.

(Skorém nevlídn.) A potm tu dlíš Sama. (Náhle jako

uchlácholen a chtje dojem, který slovy svými za to má, že

vyvolal, ukonejšiti.) Pinesl jsem ti novinu. Považ

si. Ten kapitán — víš co tu vloni byl na prá-

zdninách. Byl také u nás, udlal nám návštvu.

Vždy se snad pamatuješ. Jak se jen jmenoval?

J. H. (tžce oddychujíc, vyrazí z prsou.) Gray ! Ábel

Gray! Tedy je to pravda!

Habart. Pochybnosti být žádné nemže.
Z Brazílie se pojednou zdvihl na cestu do Evropy.

Z Rio Janeiro vyplul. A první den vyplutí —
tady je telegram. Lo se potopila.

J. H. (v nejvyšším žalu.) Zahynul ?

Habart. Všecko zahynulo, co žilo na lodi.

Na poslední myš. Nikdo se nezachránil.

(Vejde matka s rozsvícenými svícemi a osvtlí pokoj.

Mátoha zmizela, rozplynula se.)

J. H. (když byla po mizícím zjevení, spínala marn

ruce, klesá jako podatý klas na zem.) Krut Bh nechal

mne zstat poestnou ženou . . .

Zvuky neviditelné hudby znjí:

Daleko — daleko — daleko — — —
Do nevidní.

Na neshledání.

Život

Co všecko jmenují Život!

Den ode dne do prázdna civt,

ve vín utápt poslední myšlenku zbankrotlých mozk,
sentimentální žvatlání pohlaví dvou,

strojovou práci a erný kus chleba,

pak všecky zemdlené vášn a pohaslé touhy a sny,

a na konec umírání jmenují: Život.

Ó, piznejte se, vy všichni, jichž tlo se hýbe a je teple,

piznejte se, zda-li žijete ješt?

i opravdu všecko je Život, v em nestydla krev?

— Slyšte, mohu se zasmát, nebo jsem uinil radostný

pro sebe nález

:

Já ješt žiju!

Ale ne! Jen vichice žije, která mi pod oknem taní a rachotí v bubny,

jen Sodom požáry žijí,

jen Výkiky, ne prosby a modlitby,

jen Hrza a Hlad a Mor a Šílenství žiji,

protože rdousí nimravý život

a nií se v sob, by mohly okamžik nejvíce žít!

K. EGOR.
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Vichice.

Bu pozdravena! — Vdl jsem, že pijdeš;

a ekal jsem s- touhou, laen tvé hrzy.

— Pilétla náhle. — V rámy oken vetkla své dlouhé ruce

a zaštkla, zavyla, zalkala v souasném výkiku

do ospalého klidu mé samoty.

Bu pozdravena! hlasatelko velkého žití.

. . . A vichice prosila, bych nebyl tak tvrdý a vpustil ji dál.

. . . Nuž, poj!

Okna pstí jsem vyrazil

a v prázdnou noc houkl nadšený pozdrav.

Vichice v celu mou vnikla rozbitým oknem

a na krbu, kde poslední jiskry uhasnout chtly,

své dlouhé a studené ruce poala háti.

Hle! I jiskry, v kterých je rovnž zárodek život velkých,

tušily u sebc milenku stát;

vesele tanily na krbu s ní ! ...

— Jaká to rozkoš vidti radost v setkáni dlouho ekajících.

— — O, chci taniti s nimi

!

Na krbu vyšlehl vysoko plamen,

vyšlehl do tžkých pavuin,

do krajek vichicí vzedmutých gobelín,

vyšlehl veliký, nádherný a žhavý až v studené lože . . .

Plameny kolem,

plameny dole i nade mnou

!

A vichice uprosted a já taním s ní . . .

K KGOR.

VÍC NEVRÁTÍM SE JIŽ

íc nevrátím se již v tu svátou zem,

kde plný smíchu byl slunení jas,

hor na obzorech tichých modrý lem,

za nž mne dálek lákal svdný hlas,

za pohádkových nocí sbory vil

tanily v rose vzdychajících trav,

pi svitech hvzd když tajemných jsem snil

mne skítk pitvorných lekával dav.

Tu svátou neuzím již více zem,

já vyhnanec, za modré dálky as,
jenž odešel poslušen jejich hlas.

Mlh minulosti roucha její lem

mi zakryla — jdu v nových zemí klíny,

kde slunce bledne, nocí jdou jen stíny.

KAREL BABÁNEK.
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Z
káza. - napsal v. otomar.
(POKRAOVÁNÍ.)

Komu by bylo napadlo, že tím zane
cosi, zda román i láska? Rodim He-

leny sotva; vdli, že se zotavím a zas odjedu.

Konen -— u nich bylo vše jednoduché, jasné

a prosté; kdybychom se mli rádi, byli bychom
svoji, oni by nic proti tomu nemli. Ale život

byl jim takovou adou povinností, práce atd.,

že všecky jiné starosti jim pipadaly dležitjšími

proti té: koho si vzít. To je beztoho jen zbyten

JOS. MAUDER. VLAST TRUCHLÍCÍ.

rozvlékáno v knihách. Tam je snad útoišt lásky.

Ale v praxi je jen chleba — chleba! Dobe to

vdli a nechali nás být.

A já si pipadal pece již tak starým a ro-

zumným. Jak bych mohl býti tak dtinským
a chtl, aby mn dala pednost Hela ped n-
jakou první láskou? Vím, že nemilovala by malo-

mstské ty lvy se erstv sežehlenými kalhotami;

ale toužila tebas po mladém studentíku, jehož

cit je vroucí a mkký. Ml jsem ji zbavovat oné

illuse první lásky, snad nejkrasší v život? Ml
jsem rušiti svj klid, který jsem sotva a

s tží nalezl? Ml jsem znovu trpt a ne-

ml jsem ani trochu mít sebe rád?

A tak jsme žili vedle sebe dosti dlouho

j

a jestli nás nco sbližovalo, pak to byl jen

j

zvyk, jen osud, jen slepá hra pírody. Mj
pokojík byl v domku na zahrad, kde spá-

val jsem pi oteveném okn ve vni kvtin.

A bylo mi tak píjemn tam; a spal jsem

tak dobe a cítil jsem se již docela zdráv.

Toliko v mých snech se vypracovávalo

nco, co v bdní jsem ignoroval. Vedl jsem

dvojí život; jeden vdomý a stízlivýa druhý

na prahu vdomí a plný fantasie a citu a

krásný, ach krásný . . . ale vždy jsem se

vzpamatoval a rozum ujal se vlády nade

mnou. »Chci-li být zachránn«, íkal jsem

si, »musím se utéci jen k rozumu; vše

ostatní musí jiti pry.« A byl bych se má-

lem z toho pobláznil.

Ale co bylo nejhorší : v tom hnízd ven-

kovském jsem se nudil, hrozn nudil. Kdy
by toho nebylo, tch dlouhých hodin ztrá-

vených bez úele, bez úastenství k okolí,

v prázdnu, bez dojm! Zbytenost žiti,

vzpomínky na Prahu, hned muka a hned

svdnost zahálky . . . mnoho a mnoho se

vystídalo ve mn. Vedle m však žila

bytost mladá, erstvá, spokojená, pilná,

pravý mj opak. Z prvu budila mou závist

a pak ironii. Mluvíval jsem s ní tak, abych

ji pesvdil, že je to málo, ím je a co

dlá, na em si tolik zakládá. Jak její

štstí plyne toliko z nevdomosti (z hlou-

posti skoro); její názor do života jest:

ustavin jen trhati rže — ale co by ekla,

kdyby ji zranilo trní? Já však, že jsem
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zvyklý žít v trní a jen zídka mne potší rže.

Ona, že jest jednoduchá a proto nebude nikdy

tuze nešastna, ale také ne tuze šastna.

Já však, že jsem dít moderní doby (to jsem

jí psal jednou!), jehož nervy jsou rozechvlé

do všech záhybu jako struny v pianu, schopny

vyzníti sterými akkordy, nejjemnjšími nuancemi,

jež unikají jiným lidem; že dovedu býti daleko

více nešasten ostrou analysou, neúprosným ro-

zumem, cynicky rozbírajícím hokost a bol; že

však dovedu být i více šasten, než kdokoliv

jiný, protože spatuji barvy tam, kde jiné

oko jich nezi, odstíny krásna, jichž jiný

netuší — ponvadž duše má je široká a

mkká, schopna pijmout na tisíce otisk

a vyvolávati na vdomi tisíceré blaho, na

které by jiný již dávno zapomnl.

Nechtl jsem tomu, aby se mnila. Chtl

jsem ji míti stejným dckem, jako díve.

Pece však — vím to dnes — nebyl jsem

na ni bez vlivu. —
Na venkov nelze žiti docela samotá-

sky. Chtj nechtj octneš se na njakém
výletu a tebas i taníš. Tanil jsem také

s Helenou a pak jsme šli lesem. Usedli jsme

na mechu ve stínu strom, dívajíce se na

paseku bezovým hájem, tak vesele bílým

a zeleným ve svtle slunce.

Z dálky k nám doznívala hudba. Tráva

paseky se leskla a motýli záili nad ní;

v pozadí tmly se zdi bor, dýchající jed-

lovou vni do teplého vzduchu. Nevím,

jak se stalo, že jsme tam usedli a byli

jsme tiši. Kdes daleko znlo volání ku-

kaky. V tom uslyšeli jsme v lese kroky

koní. Ped námi na paseku vjeli dva mladí

jezdci, pán a dáma. Její závoj dotýkal se

jeho šatu, a kon trochu zapocení šli tiše

vedle sebe. Byl to rozkošný obrázek . . .

kus idylly v tomto zákoutí. Ti lidé — byli

to milenci, bratr a sestra, muž a žena?

Ale jist se milovali; tak blízko mohli jet

jen zamilovaní; zda-li mluvili a o em? My
jich neslyšeli, a táž otázka dotkla se našich

duší.

A v odpov na tuto otázku jala se mi

Hela vyprávti dj prosté povídky, kterou

sepsal jeden Francouz — tuším »Ti noci jos. mauder.

v ín« že se jmenovala. Líí se tam láska

mladé dívky k jejímu uiteli. A Hela vyprávla

nejinak, jakoby ona byla tou dívinou.

»Jak je to fádní, « pravil jsem, když ukonila,

nut se do zívání. Ona se zarazila a dívala se

na mne nehnuté. »A to má být láska ?« ekl

jsem s vylhaným smíchem. »Láska!« rozpálil

jsem se, vida ji zvážnlou. »Pro takové lhaní?

Pro ta sentimentálnost : Pavel, Virginie, Undina,

Ti noci v ín? Kdyby nekazili mládež tím, co

není pravdou ! Staví jí ped oi ideál, vrchol

VLAST TRUCHLÍCÍ.
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krásy, dobra, ušlechtilosti ... a zatím láska

všecko to strhá a sešlape v prach. Dívej se jen

kolem sebe a najdi mi lovka, který opravdu

miluje. Každý si myslí, že je toho schopen a

pak místo lásky pijde lest a peníze, násilí

a hnv, místo holubice krahuj a místo lilie tuli-

pán. Ano, ano, nedívej se tak na mne! Pro
teš takové knihy? A je jich spousta a všecky

nestojí než za podpal. Málo jen umlc postihlo

pravdu ... Cti Kareninu a doteš se, jak to s ní

skonilo, že chtla dosíci lásky, ti paní Bovary

a budeš vdt, co je to milovat a zdaje to vbec
možno uskutenit, jak žena po lásce touží . . . .

jen atom pírody, co tato celá mže obsáhnout.

«

A pak jsem jí vyprávl o Karenin, o té

vznešené, nádherné, duchaplné žen, které mi

bylo líto a div jsem neplakal, když jsem jí mluvil,

arci se možno šetrn, o láskách paní Bovary,

té ženy vášnivé a smyslné, o tom, jak zemela . . .

a to, co dusilo mj hlas, byly neviditelné slzy,

jimiž jsem plakal sám nad sebou, nebo jsem

ml stejné touhy a stejnou minulost. Bylo mi,

jakobych mluvil o sobe, jakoby mi bylo ehos
nesmírn líto ... v té chvíli, když Helena sedla

vedle m a její oi tkvly na mn; nedíval jsem

se na její obliej, který podepela dlaní své bílé

ruky, a pece jsem cítil ten pohled
;

a tmavé

její vlasy jsem cítil a vn její bytosti, plné

nhy, obestela mé smysly.

Vrátili jsme se do kola klidn a tiše, tanili

jsme spolu ješt tverylku. Byla to veselá vý-

letní tverylka; le Helena byla smutná a jednou

se mi zdálo, že oi její jsou nápadn vlhky.

IV. — Pro jsem jen tak s ní mluvil? ím
jsem se to dal unésti ! Nespal jsem celou noc,

vzduch byl stlaený a bouka . . . nezavel jsem

do zahrady okna. Darmo lítaly fialové blesky,

darmo ta hímavá jich hudba!

Co takovému nevinnému dcku do padlých

lidí! Co jí do všech problém, jež vyvstaly pede
mnou ! Klesla by také, byla by jako ostatní ? . .

.

A pece dobe vím, že zstala by vždycky an-

dlem. Vil jsem v ní, protože jsem náhle se-

znával, že také v mé duši bylo dobro i nevin-

nost, že všecky ty vášn, které mne zpíjely,

mohou se mne klesnouti jako šupiny, že jádro

mé bytosti vzdor minulosti je nedotknuto. Pro

ta hokost vzpomínek, utrpení, bolest, sotva

že jsem pomyslil na chvíle dívjších rozkoší?

Pro najednou jsem pochopil to, ve jsem ne-

vil — své svdomí?

Ach, k emu mysliti na sebe! Jsem proletá;

byl jsem sice dosti pilný a pracoval jsem vytr-

vale v úad, ale nikdo mi nevil, nikomu jsem

neimponoval a v existenní rvace zatlaili mne
do zadu. Myslil jsem na jiné vci . . . blouznil

jsem o tom, co tito stízliví a chladní soupei

užívali skryt, ze zvyku a »právem«.

Nutno však mluviti jinak! Což jsem nemohl

obejmouti to dcko, dívající se mi tak upímn
do oí? Což nepijdou jiní ... a njaký omezený
a snad i surový lovk jí nebude líbat? Ale co

mám dlat? Vždy jí neuživím a ona není bo-

hatá . . .

A v tom víení a rozporu duševním vracely

se k jitru té noci staré vášn, divoké žádosti,

bezohlednost . . . cítil jsem, že se poddávám
plamenu, který trávil mé nervy a druhý den

jsem vdi, že Helenu miluju, že ji miluju celou

svou bytostí, celým svým srdcem

!

Den po té noci jsem Helenu nespatil; vyhnul

jsem se jí. Chodil jsem v polích a místo obda
jsem se toulal v parném slunci za mstem až

u místa, kde byl výlet a tu jsem zachytil nový

obrázek . . . Tentokráte to byli jist milenci; šel

jsem kolem nich a zachytil jsem úsmv její v jeho

objetí, ten úsmv mdloby Bacchantky v oblieji

hrubém a nehezkém, úsmv rozkoše vilné, který

osvítil neobyejn ten obliej a obestel skoro

krásou v té chvíli, když on pimknul ji ku svým
prsoum. Zachjdil jsem ten úsmv, který proletl

mým tlem a znovu všecko zabouilo ve mn.
Pišel jsem dom a nešel jsem k jídlu. Bylo mi

donešeno. Lehl jsem si a vztek a závist se mne
zmocnily. Ti sprostí lidé a oni se milují a jak

bezstarostn, jak ptáci! A my jsme dovršili civi-

lisaci a kulturu, umíme všecko a nedovedem

žít. My se budeme jen potácet za stíny a sym-

boly a budem tak živoit. Oh, míti ženu, mít

dti, nebýti tak opuštn, tak sám ! A v duchu

jsem zel rodinné štstí strýcovo — a Helena

v nm byla vychována a chtla totéž mít. Ji

stailo by to k štstí, po em jsem toužil a eho
nelze dosíci — — —
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Nevím, jak se to skonilo v mém duchu.

Tlo však sesláblo a znaven upadl jsem ve hlu-

boký spánek.

Druhý den jsem byl jako znovuzrozený. Mlu-

vil jsem s Helou a ekl jsem jí zcela klidn

a jako mimochodem: Helo, já t miluju. Ona to

snad pijala jako frási, nebo shledala samozej-

mým. Neekla mi nieho. Také se mnou skoro

víc nepromluvila. Ale celý den byla šastna, ve-

selá a v dobrém rozmaru.

Ten den byl velice krásný.

V. — Potom však pišel obrat. Shledal jsem,

že jsem nco vykl, co nemohlo trvati pro vždy,

ba tebas ani na rok. Milovali jsme se, dobrá.

V tom konen bylo ízení osudu, souhra po-

mr. Ale jak bude dále? Jak ona mi postaí?

A jak já mám zniit její illuse lásky, to kouzlo

nevinnosti, jež ji obestíralo? Ach vím, že by ne-

zhešila v žádném políbení, že mohl jsem ji po-

saditi na klín a byla by vždy týmž dckem. Ale

co by se stalo se mnou, co s námi? Ml jsem

ztratit onu svtici? Kouzlo její bytosti svtilo

mou duši, istilo mne od vášní, hojilo mé bo-

lesti a rány. Cítil jsem, jí na blízku že stoupám

stále výše k dokonalosti, k míru ... A to bych

ml ztratit v materialismu všednosti, v starostech

o chléb, v boji o nás, o rodinu, o potomky?

Poznal jsem, že netušila z prvu proces mé
oisty a proto, když jednou jsme vyšli sami —
chodili jsme spolu jako snoubenci — a nastal

juž veer, a my dospli skoro na to místo, na

tu paseku, kde zmizeli ti jezdci tenkráte

nijak nechtla dále do lesa, že prý se vrátí.

Já jsem chtl ponoit se do krásj-' lesní noci,

v opál msíné záe; šli jsme zpátky kolem

eky . . . Behy a koví se tmlo v ní a její

zrcadlo bylo tak tiché a chladné . . . Vánek nás

ovíval.

»Ty jsi se bála?« ekl jsem s výitkou. »Ty
mi nedvuješ, « pravil jsem, když mlela. Ona

BOHUSLAV DVOÁK. NA SKLONKU JARA.
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však se pitulila ke mn a zavsila se. Tak jsme

šli vedle sebe kolem strání, jez dýchaly vlhkem

strom a bylo nám v duších tak volno, tak blaze !

Dívali jsme se na nebe a mluvili jsme o hvzdá-
ství — to pece prosa. V tom ukryl se msíc
za mraky, a my jsme se již blížili mstu. Byli jsme

znaveni a mleli jsme, le oba jsme asi vzpo-

jsem pomyslil na její mládí! Což jsem pomyslil,

že je to konen — žena!

»Ty bys milovala švarného toho jezdce, kdyby

se ti na pohled líbil a tebas byl kdo ví jaký«,

ekl jsem jí, když vzpomnla jednou na náš tehdejší

výlet.

»Co si myslíš ?« pravila uražena. — »Oho,

FRANT. URBAN.

mnli na ten okamžik nedávný v lese, když ona

nechtla dál jít »My nebudeme blouznit a veer
chodit ven; budeme takovými rozumnými kama-

rády, vi, Helo?« ekl jsem. V tom vyhoupl se

msíc z oblak a osvítil její obliej. Usmála se

v snivém vzrušení a to bylo mi odpovdí.

Když jsem však v dalším našem styku za-

chovávalo dmenost a vážnost, spozoroval jsem,

že se trochu zmnila. Své chování jsem pova-

žoval za správné a zejmé. Nejsem pece chlapec,

abych jí blouznil o svých citech! Staí, žít klidn

a pátelsky, být rozumnými lidmi, kteí s mathe-

matickou jistotou ovládají svou blaženost. Což

vy ženy jste všecky stejný «, zlobil jsem ji, »jdete

za krásou, vnjškem, leskem, nedbáte vnitní

ceny, zásluh, práce, ducha, sebepemáhání.« To
jí dodalo . . . »Vždy vím, že jsi se ke mn zmnil«,

pravila. »Díve jsi ml pro mne slovo: láska,

potom: kamarádství a te: výitky — —

«

Tenkráte jsme se nerozešli blaženi, jako jindy.

Druhý den ráno sotva se na mne podívala.

»Ty jsi plakala ?« dotíral jsem, vida v jejích

oích stopy slzí. »Nech mne«, pravila s lítostí.

Sedl jsem si vedle ní zdrcen a nepromluvil jsem.

Odpoledne našla mne sama. »Já už nebudu

nikdy víc taková«, lichotila se, »já vím, že jsem
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na blízké zíceniny hradu a dívali jsme se sami

s vrcholu vže na mapu krajiny, rozestenou

hluboko pod námi. »Až sem patí tvá ple«, na-

znail jsem jí místo u okna, »a tohle je moje

ple. Mysli si, že žijeme ve stedovku, ten hrad

mi ekl a na konec vidím, že je to v poádku;

že jen získám u tebe a zmoudím.

«

Zapadlo pro jeden krásný den — pro vždy?

Kdo to mže urití v život lidí tak rozmarných

jako jsem já?

Také jsem k Helen mluvil v tom smyslu.

»0 já jsem již zvykla. Já vím — tys velmi roz-

marným
»Proto nikdo mi neví«, poal jsem sebe li-

ZLATO.

Kterak jsem jí mohl odolat? Potom šli jsme

t zarmoutila . . . Odpus mi, strýku, vždy já

jsem taková nerozumná . . . Ty to myslíš se

mnou dobe a co mi íkáš, já to hned nechápu.

Ale pak si lámu celý den hlavu pro' to, co jsi

nám patí, ty jsi jeho paní a já pán.« Pak jsme

žertovali. Já nesml pestoupiti její místo, ona

zase ne moje. Potom jsme šli dol a etli jsme

chvíli na nádvoí . . . Opustili jsme hrad a sedli

jsme si na balvan u cesty, zatopeni posledními

paprsky slunce, které práv chýlilo se k západu.

Zapadlo . . . Podívali jsme si hluboko do oí,

(div jsme nepovzdechli) a šli jsme s kopce.

tovat. I vyprávl jsem o svých láskách, které

vlastn byly jen rozmarem, nebo žádná z mi-

lenek mne nemla v pravd ráda, žádná mi ne-

vila . . . Mluvil jsem dlouho o sob hlasem

prochvlým lítostí, neupokojenou touhou po

blahu . . . mluvil jsem to pi tichém toku eky,
podle které jsme šli, za jasné noci hvzdné a

najednou jsem se zastavil. Skonil jsem ... tu

Helena se také zastavila a jakýmsi citem uchvá-

cena uchýlila svou hlavu na má prsa. Obejmul

jsem ji a byl bych ji málem políbil.

Ale najednou sevelo se mi srdce, jakob\'ch

se ml dopustiti zloinu, i vypustil jsem ji z ra-
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mnou. Ona se zachvla . . . Také já se zachvl,

bolem i blahem, že se jí nedotkly mé rty.

»Ty se budeš na mne hnvat ?« pravila mi

potom. — »Co ekne tvj tatínek, že jdeme tak

pozd dom?« pravil jsem. — »Jen když ty mi

nebudeš zazlívat. Hle, jiná dvata nechodí

sama.«

Zasmál jsem se
;
rozveselili jsme se — vždy

jsme se nevraceli poprvé tak pozd dom. Ta
vycházka dobe dopadla. (píšt dále.)

Nálada.

Di zelený, kde ticho kolem teskné. —
Jsou klidný kee, jako unavené

petžkjlm vzduchem, jenž tu lehá v údol

pozdního léta vní prosycený.

Obloha zakalena : myslíš chvilkou

ty bílé oblaky na šedé pd
že nejdou v ped. Po keích kolem skácí

tu uhýci a kií vyzývav.

Už šípek žloutne; ovsil svou krásu,

jež odkvtá, korálovými zrny.

Na trnkách tmavé rýsují se vtve

ve smutné listí zeleni, a tráva

nedávno pokosená tu a onde

se stídá s vesem tmav fialovým.

Pod keem lísky ti tu leží plody

v jediné spjaty lžko — otvíráš je,

jsou prázdny. Znamení? Je ticho kolem

Tak ticho, že t svádí rozrušit je

jedinou ranou v srdce namenou.
A co by bylo potom? Konec všemu.

Vzduch by se otás, ptáci polekali

a koue obláek by stoupal vzhru.

Snad kvty rudé na zelené pd
u tla chladnoucího — to je všechno — —
To svdné ticho! — — Divoký, hle, holub!

Jej sleduj, kterak tžkým plove vzduchem,

jak zapad v dál — — To jsou tvé ideály.

A. WENIG.

Píse.

^e jaro pijde, odkvte, to vím.

Ze, kvtiny, vy umete, to vím.

Ze zmizí cudnost, krása nach

i mého, mého dvete, to vím, to vím,

to vím

!

Že sžato bude obilí, to vím.

Že listopad si popili, to vím.

Že zajde všecko, umeme,
že složí nás v stín mohyly, to vím, to vím,

to vím !

Ze prázdné sny jen budu mít, to vím.

Že zrada zlomila mj cit, to vím.

Že budu zítra obšen,

že musil jsem ji zaškrtit, to vím, to vím,

to vím

!
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Tulák.

TPáhnou svtem sniví tuláci.

Slunce v jejich kštici utrácí

svoje zlato, teplo v hadrech jich.

erné prsty z bot jim koukají,

po kvtinách modrých stoupají,

kepelky kde jízlivý zní smích . . .

Bez starostí, trudných vzpomínek,

v chumlu vous svadlý lupínek

jako lásky opoždná da —
na jezera modré kišály,

na oblak záné opály

volná jejich ukazuje dla.

Syna svého noc v sen skolíbá,

rosou bílou v líc jej zulíbá,

tehda sám je hrdý jako král

!

Bída, hlad a pouto žaláe

žlutý pruh mu vetká do tváe,

a on od lidí tak spchá dál ! . . .

V mokrém písku stopu zstaví,

kapku perel stese se trávy,

a to jeho celá stopa jest.

Z dálky k nmu hlasná píse zní —
knížat mocných slaví zrození,

a zas zajde v tichu jeho cest.

Jaký bude konec — k emu dbát?

Umeš stejn, nerad jako rád,

a že klesne mrtvá hlava v mech?

Mkej nežli ruka pítele

kapradí mu v klín svj ustele,

lživý náek ne — jen lesa vzdech.

Tak tu leží . . . elo ledové

halí dlaní listí jívové,

máta voní nad ním jako v sen . . .

A co lidská sláva? Cvrek tam

pajan zpívá jemu slavný sám,

nad ním vné hvzdy planou jen.

Líbají jej mrtvá na ústa,

co on mechem tiše zarstá,

ze všech dr se dere kvtin dav.

S rodinou svou pijde tichá la,

se soucitem plachým zírá na,

z dlan vezme si hrst sladkých trav.

Básníku v tvé hrudi žije cos,

co t pudí jeho sdílet los,

šasten jsi, sám zabloudíš-li v svt.

Ze tvých ran, dr tvého srdce všech

píse roste, jásá v bolestech,

jako vítr jen jest její let.

Tulák slávy, štstí, náhody -

v slepých oích zái svobody

pes posmch a ádu bídnou lež

kráíš dál — co rod ti faiák?

Odvkou tou cestou tulák

nejspíš ráj své duši nalezneš!

AUG. EUG. MUŽÍK.

IVADLO A UMÉNÍ SCÉNICKÉ. -

Pi zmínce o divadle nedotknouti se

jeho umní scénického znamená mlu-

viti o ímu a nezmíniti se o papeži.

Uvedené všední pirovnání nabývá v dob no-

vjší zvýšeného významu; umní scénickému

pisuzuje se místo v divadle nad vše ostatní pový-

šené. Slova, hudba, umní herecké jemu má prý

sloužiti. Básník a herec jsou mu prý pouhé

složky k docílení dramatického dojmu, nemluvím
ani o podízeném jemu umní dekoraním, o slu-

žebných strojových umlstkách na jevišti divý

inících a o pístrojích scénu osvtlujících. Tento

zvýšený význam vzácného umní scénického jeví

se i na programech divadelních, vedle básníka,

vedle skladatele stkví se na nich i jméno »vy-

stavovatele«. A vru, že uznáváme pln význam
tch vystavovatel básnických a hudebních dl

;

vdn vzpomínáme na veery, kdy umní jejich

nás okouzlovalo, s trpkostí však na scény, jichž

dojem porušila innost' jejich. Cteme-li vnímav
dramatické dílo básníkovo, nahlédneme-li v parti-
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turu dramatického díla hudebního, tu objevuje se

nám v zái barev a asto tém plasticky ten svt,

z nhož zavznívá k nám slova a hudba básní-

kova, cítíme dech jeho ovzduší, sdílíme písvit ná-

lad, a to tím shodnji s básníkem, ím vzdlání

naše a cit náš bližší jsou vzdlání a citu jeho;

dílo, kteréž prožil on, prožíváme s tím, kdož

je pro nás slovn neb hudebn zachytil, on

uril kontury, jež oživujeme pedstavami umním
jeho vybavenými, on utvoil dílo, kteréž obrazi-

vost’ naše scenuje. Tomuto scénování vnímavého

tenáe jest do jisté míry analogickým scénování

divadelního vystavovatele, je v tom ale obtíž-

njší, že jemu sluší ovládnutím tch mnohých
pomcek divadelních od dekorací až do posled-

ních scénu oživujících malikostí namahav na

jevišti realisovati, co se nám hrav a asto ži-

votnji zjevuje v pedstavách pi tení. Umní
jeho je obtížné tím, že vzbudití má touž náladu,

která by po delší dobu, zvyšovala dojem slova

hásníkova a hudby skladatele, slov i hudby mno-
hým podrobn známé, u množství diváku rz-
ného vzdlání a cítní, náladu, z níž soudný
pozorovatel tak snadno bývá vyrušen každou

jen zdánliv malichernou nepa-

trností.

Požadavky obecenstva diva-

delního nejsou nepatrné, ony
rostou se vzdláním jeho a stup-

ují se šíením podrobné zna-

losti umleckých dl na jevišti

hraných. Vzdlanému obecen-

stvu zstává a vždy zstane
slovo básníkovo a hudba skla-

datelova pevnou osou, k níž

piléhatí musí tsn jí obklopu-

jící svt divadelní v celku i v á-
stech. Živý ten svt vykouzliti

dovede jen ten, kdo pochopí

dílo básníkovo do posledních

záchvv, kdo dovede ve služb
díla toho ovládnouti veškeré

prostedky enické a využitko-

vati je ku zachycení okolí, z n
hož slovo básníkovo neb hudba
skladatele zavznívá pirozen
a pravdiv.

Vzácným je kdo umní scéni-

cké ovládá, a v život uvádí a-
rovný básníkv svt, ono je um-
ním velikých linii, zárove však

umním detail; nikde snad ne-

mstí se i nejmenší ledabylos,

jako v nm. Umní scénické

jest umním ilusí a vru, že

není snadno vzbuditi iluse v di-

váctvu velikých mst a snad

proto ta shovívavost se vzác-

ným tím umním
;
co štulc a

OLEJKÁ. citelných ran jiní umlci za tvo-e. RASEK.
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ení své dostanou a co již prošlo a prochází

u nás i jinde vystavovatelm divadelním! To

kehké umní kryje se asto osobou jinak slo-

vutných lidí, herc, spisovatel a žurnalist,

z nichž rekrutují se vystavovatelé divadelní, oso-

bami, jichž vhlas nedopouští výtek ani v umní,

v nmž jsou asto naprostými diletanty.

nároky na jméno ústavu umleckého, jest nám
místem, kde naslouchati máme slovm dramati-

ckých básník a hudb dramatických skladatel,

kde nazírati mžeme ve svt jejich, kde umož-

nno nám jest vhodným scénováním, abychom

jím do posledních záchvv porozumli; nevy-

hoví-li nám po této stránce, pak nám není ústa-

A. CH1TTUSSI. JEZERO V ERMENOVILLU.

Ve vdomí tžko dostižných cíl v umní,

jsme i zde pro shovívavost, ale zdá se nám, že

trvalá shovíva\ os ta iní neschopné smlými a

bujnými. Nelze se nám snésti s tvrzením, že by

režiséru ml býti básník a herec jen prostedkem

k dramatickému úinku a slyšíme-li z divadla

oproti básníkm a spisovatelm slova, »vy to

dovedete napsati, my to dovedeme zahráti« co od-

bytí, když tito o svém díle a svých intencích,

v zájmu divadelního pedvedení se zmiují, pak

soudíme, že jest shovívavost proti pehmatm
a pokleskm divadelních vystavovatel nemístnou

a zájem umní poškozující. Divadlo, pokud iní

vem, který by jakkoli pispti mohl pi kultur-

ním našem rozvoji. Slovo básníkovo jest osou,

okolo níž se otáeti má divadelní svt, a komu
jde o ádné provedení díla básníkova, jehož dílm
zasvceno jest divadlo všude tam, kde národu

má býti ono chrámem a ne místem zábavy bo-

hatých nevzdlanc a hýil, ten vden bude

básníku za každé vysvtlení -a pokyn ohledn
jeho práce, za vše, co mu usnadní jeho naprosté

pochopení. Uvésti na scénu cokoliv se píí
slovu a intencím autora jest híšné a neomlu-

vitelné, i když to jest zdánliv diktováno' snahou

dílu zjeyn prospti. To platí naprosto pro inte-
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ligentního herce i pro režiséra-vystavovatele. Jest

vcí taktu, a mezi vzdlanými rozumí se to

samo sebou, aby byl básník kde to jest jen

možno pi scénování a studování svého díla

otázán po svých páních a na intence svoje;

on, který vytvoil dílo, který je prožil, nejlépe

mže informovati režii i ohledn podrobností,

které ji pi nejlepší snaze ujiti mohou a sku-

ten nejastji i ucházejí.

Básník však pedpokládati musí u tch, kdož

práci jeho »vystavovati« se uvolili, kdož vedle

jeho jména postavili své, nejen znalost obsahovou

práce svojí, nýbrž i znalost doby a ústedí, z n-
hož dj básn jeho jest erpán, a to alespo

v té míe, jakou od prmrného vzdlance právem

lze oekávati. Marnou by jinak byla básníkova

námaha. Básník praví prost : Dvanácté století,

Francie, sí hradní, aneb: doba padesátých let

v okolí menšího msta v Cechách a p., a na vy-

stavovateli kusu svého žádati musí, aby týž ml
pedstavu, jak vyhlížeti má ta sí hradní aneb

ona vesnická, jaké jsou pravdpodobné dle dob}^

a kraje kroje, nábytek a vše, co k scénování

jest nezbytným a co k oživení scény napomáhá.

Znalost tato není tak snadná a nestaí tu, um-
leckému ústavu opírati se o nkolik knížek pí-

runích. Odtud vyplývá to sdružování sil za

spoleným úelem všude pi opravdových sna-

hách za povznešením divadelních ústav. Herec

druží se s vdcem a umlci výtvarnými, aby

spolen utvoili dílu básníkovu okolí živé, vý-

mluvné, z nhož jeho slovo plnou mocí vyznívá

do duše naslouchajícího davu.

Vci ty jsou tak prosté a samozejmé, že

prosím za prominutí, že se jich dotýkám
;
však

návštva divadel a podrobnjší sledování innosti

vystavovatelské vybízejí, aby se o nich pes to

zmínka stala. Víme sice, že jest ásti divadel-

ního obecenstva úpln lhostejno, vidí-li v kuse

doby Vladislavské skruží sín hradu pražského

pomalované barokními malbami, vidí-li v kuse

z venkovského života každého lena jedné a téže

rodiny v kroji jiného kraje, nevadí mnohým,
palc-li svtlo konturuje na stavbách dekorací

nemožné stíny, aneb objeví-li se v dramatu ze

13. století renesanní stropy a nábytek, ba mno-

hým nevadí ani to, když divadelní mouenínové
mají tváe erné a ruce bílé, tím mén užívají-li

hrdinové zbran nemožné aneb v dobách dje
naprosto neznámé. LTmlecký ústav, aneb jak se

obyejn praví: pední umlecký ústav nemže
dobe v dob naší vci tyto pehlížeti, nemá
initi tak již vzhledem k té ásti obecenstva,

která nemže k vli divadlu initi v požadavcích

svých výminku, která nemže k vli nmu initi

násilí svému vkusu, u nás nemá tak uiniti již vi
tm, kdož pamatují, pro bylo národní divadlo tak

obtav postaveno, kterým národní divadlo pes
vše doposud je místem, které ureno jest, aby

z nho šíilo se vzdlání a vkus umlecký, ne-

mže tak uiniti již vzhledem k tomu, že divadlo

národní jest v pravd pedním ústavem represen-

taním. Nezbývá, než aby správa divadla sdílela

náhled by i malé hrstky tch, kteíž právem

hanbí se pi spatení zjev podobných svrchu

uvedeným, a tytéž plynou z nedostatku dba-

losti aneb vzdlání. Nepochopitelnou nám z-
stává báze a shovívavost’, s jakou mluvíme o

slabostech vyskytujících se, a to zejména onch
v divadle národním, nápadnou jest shovívavost

ta proti ústavu mezi umleckými ústavy našimi

nejsilnjšímu, nejnákladnjšímu, veejností nad

jiné podporovanému, jehož umlecký rozvoj ka-

ždému z nás jest radostným. Nesrovnalou jest

shovívavost' taková písností a pímostí posudk
oproti umlcm našim vbec a básníkm zvlášt.

Zajímavým zjevem jest to vzhledem k ostatnímu

umní pímé mazlení se vším co s jevištm sou-

visí. estné obanství Prahy udleno bude po-

nenáhlu jenom pedním hercm, aféry divadelní,

zájem pro i kontra zachvacuje široké kruhy

s vtší silou než dležité události politické, ni-

koho již nevyruší vn nedvodné nesprave-

dlivé posuzování a odsuzování umlce kterého-

koli, mimo umlce divadelní, jehož písnjší po-

souzení zpsobuje mezi ctiteli jeho asto pímo
komické nadnášení jeho schopností.

Sledujme jen nkteré z tchto zjev. Básník

aneb skladatel napíše po dlouhých msících ho-

rené innosti dramatickou báse aneb drama-

tickou skladbu; báse aneb skladbu vytisknou,

a jelikož urena jest pro divadlo, namnoze se

o ní mlí, vykává se, až s prken divadelních

slova aneb hudba její zavzní. Podaí-li se jí —
a není to prý vždy snadné — aby pestoupila

práh pedního ústavu umleckého, a znjí-li slova
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básníkova a hudba skladatele tam, kde správným

zachycením ústedí dílo jeho pln púsobiti by

mlo, tu teprva hodnými se stávají všeobec-
ného literárního aneb hudebního posudku, a na

váhu tu málo dopadá, jak je dílo jeho divadlem

tlumoeno. Známe báse aneb skladbu a sledu-

jeme její osud. Jsme pesvdeni, jasn cítíme

a vidíme, že na jevišti nebyl ani scénou ani

hrou zachycen v hlavních rysech básníkv sen,

pedstavení daleko jest básníkových intencí, ba

slovn a hudebn nedodržen byl obsah úloh.

Jak již uvedeno bylo, neni zjevem ojedin-

lým, kde básník pi pronešeném na zkouškách

pání odbyt bývá heslem svrchu prozrazeným

:

»vy to dovedete napsati, my hráti«, anebo jiným

zpsobem, jímž na vdomí mu bylo dáno, že n-
kteí slovutní hrdinové a nkteré hrdinky jevišt

lépe než on ví, jak mají si vzhledem k domu
poínati. Pedstavení pinese pirozen pak sklá-

rnám', staí jen, když representantu nkteré hla-

vní úlohy se to neb ono nezdaí
;

o nezdaru

herce — ne díla umleckého — jest celý dm
pesvden, a povíme si v soukromí navzájem,

že divadlo dosud nestauje k dokonalému ped-
vedení díla básníkova. A teme pak posudky:

»Básník (vlastn pan X) neví co je dramatickým,

jeho figury jsou vysnné«, jindy: »neživé, bez

krve v žilách, « teme: »jsou to bezduché loutky,

ješt že slovutný náš A (herec), a geniální naše

B (hereka) doplnila a snesitelným uinila kus

pana X., a podáním svým skorigovala tak jeho

pochybený výtvor, « a konen: »pochvaln zmí-

niti dlužno též o pelivé režii pana C, jemuž

se znamenit podailo scénování prvého (od pí-

padu k pípadu bu druhého neb tetího) jed-

nání.* Obecenstvo se diví posudku, snad se mu
diví i pan A., slena B. i pan C., tito ovšem jen

RONIKA. - Z MUSEJÍ A UMLECKÝCH SBÍ-

REK PRAŽSKÝCH. (Dokonení.)

Museum království eského. astjší

zprávy v denních listech zbavují nás povinnosti

zmiovati se o pírstcích posledních let. Zmíniti se chceme

zde však o nkterých všeobecnjších záležitostech dotýkají-

cích se musea království eského a jiných našich musejí

a sbírek, pi emž podotýkáme hned pedem, že jest nám
omeziti se celkem jen na pouhé poznámky. Cítíme povinnost

první chvíli, pozdji sami pesvdeni jsou o svých

zásluhách a není pak divno, když geniální he-

reka a slovutný herec pes to, že tu i onde

vynechali z úloh svých místa pro srozumitelnost

kusu nevyhnutelná, i s pelivým režisérem, který

na scén zachytil dvanácté století renesanním

nábytkem a dekorací, netáží se píšt básník
a skladatel o jich mínní, a vystavují a hrají

kusy po vlastním zdání a rozumu ke spokoje-

nosti pátel svých i referent divadelních. Je pak

divno, když divadlo se ponenáhle stane se pan-

stvím, kamž vkroiti mohou jen ctitelé drama-

tických pedstavitel, aneb ti prostí, jichž jest

království nebeské ?

Moderní umní scénické není ovšem vyer-

páno znalostí tch malikostí, o nichž jsme se

zmínili a proti nimž se tak asto chybuje. Síla

jeho smuje ku docílení nálad shodných s dílem

básníkovým, pipravujících vnímavost divákovu

a provázejících dj a slova prvodem náladu

více vzbouzejícím, než jest to možno prvodu
hudebnímu. Na mistrné takové scénování upo-

zorníme tenáe své jak nám k tomu jen píleži-

tost bude dána, jest ono dílem umleckým stejn,

jako malba zachycující jemn náladu, socha po-

dávající výmluvný pohyb, a architektura projevu-

jící ráz doby a úel díla. Mluví se o provedení

nkterých novinek domácích i cizích na jevišti

národního divadla, mezi jiným i o zajímavém dra-

matu Bjornsterna Bjornsona: »Nad síiu«, mluví

se o vzorném provedení nkterých Smetanových,

skorém zapomenutých oper, uinna byla zmínka

o provedení zajímavých stedovkých mystérií a

starších i novjších prací Maeteriinkových, Sa-

mých to zkušebních kamenu scénické vysplosti

umleckých ústav. Dovolíme si pak upozorniti

na domácí vysplost vzácného umní scénického.

uiniti tak zde, jelikož bohužel jinde záležitostem tm pro nás

dležitým nevnuje se ta pozornosf, jíž by zasluhovaly.

Mnohé jsou otázky, vztahující se k vymezení psobnosti

jednotlivých veejných sbírek, vztahující se k jejich vzáje-

mnému pomru, k úelnému upravení, k organisaci, kteréž

v souhrnu svém tvoí vážnou otázku musejní
;
páli bychom

sob, aby o otázce té astji než doposud bylo uvažováno.

Pokud nkterá sbírka udržována jest z prostedk soukromých,

tu rozhovor o programu a ízení jejím vymýká se veejné
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diskusi. Jinak je to pi sbírkách, které vydržovány jsou z pro-

stedk a jmní veejného. Sbírky takové povinny jsou pro-

stedk poskytnutých vynakládati co nejopatrnji a vždy jen

k úelm, z nichž plyne pro národ užitek pomrný k vy-

naloženým prostedkm, ony povinny jsou pomr svj upra-

viti vzhledem k ostatním stávajícím veejným sbírkám tak, aby

v innosti jejich nenastalo neplodné kížení, ony doplovati

se mají navzájem, ne však konkurovati. Toho sluší zvlášt

u nás dbáti, prostedk na musea naše jest poskrovnu, a o po-

teby naše kulturní jest tak málo postaráno, že co jinde z r-

zných dvod lze snad pipustiti, u nás bylo by osudným

pochybením, nkdy neodpustitelným híchem.

Z veejných, z majetku národního vydržovaných sbírek

nejdležitjší jsou ony musea království eského. Známo jest

jak vyznaen byl úel musea toho. Ono opatrovati má ped
zkázou a ve známost národa vzdlaného svta uvádti vše,

cokoli sloužiti mže k dkladnému poznání národa našeho

v minulosti a vlasti naší v pítomnosti, cokoli týká se cti

a slávy její, cokoli mže dáti pravý obraz její pirozené po-

vahy, bohatosti a krásy, cokoli mže synm jejím osvítiti

cestu k svatyni vdy, ke hmotnému, mravnému a duševnímu

zvelebení národa. Jest to široký programm, k náležitému

vyplnní jeho bylo by teba spojení veškerých sil a vynalo-

žení znaných prostedk. Pihlížíme-li pokud sbírky musea

král. eského úele žádoucího dosáhly, shledáme, že mnoho,

mnoho chybí. Krásné a imponující jsou nkteré sbírky jeho,

však má-li museum král. eského dáti pravý obraz národa

našeho v minulosti, pravý obraz jeho povahy, obraz, který

se zraí v práci národa, který se projevuje v památkách dob

minulých, je teba, aby rozhojovány byly hlavn sbírky

kulturnhistorické se zvýšeným úsilím, je teba, aby hledno

bjdo soustediti zde innost veškerých sil povolaných, je teba

organisovati museje a museální spolky v celé zemi.

Vážnou jest otázka, zda vzhledem ku širokému tomu

programu, jemuž jde o podání pravého obrazu vlasti a národa,

není potebno neb odporuitelno vylouiti z musea král. e-
ského sbírky, vztahující se k nkterým vrstvám národním aneb

k nkterým stavm jeho, zda by snad nebylo záhodno zde

pomíjeti to, co se vztahuje k lidu selskému, aneb vylouiti

vše, co nevztahuje se k národu našemu sídlícímu mimo ny-

njší meze království, tu každý odpovdti musí, že dlení

takové zvrátilo by programm musea zemského, jemuž jde

v pední ad o to, aby nám i cizin podalo správný obraz

celého národa a vlasti naší, jehož dosáhnouti mže snesením

všeho, co jest pro národ náš podstatné a význané. A jelikož

nevidíme možnost, aby došlo k žádoucímu pro národ náš vy-

plnní tohoto programmu na jiném míst, toužíme, aby museu

království eského všemi možnými prostedky pomáháno

bylo k vyplnní cíl jeho a litujeme toho tíštní sil a vzá-

jemného kížení snah veejných sbírek pražských za posled-

ních let, proto potšitelnou nám byla zpráva o krocích sm-
ujících ke spojení nkterých sbírek veejných, zejména o spo-

jení sbírek musea národopisného s museem král. eského,
pozdji o spojení musea Náprstkova s museem národopisným.

Nedovedeme povdti nieho o výsledku jednání v pí-

in té podniknutého, netajíme však svého pesvdení, že

by se nám vidlo býti prospšným z mnohých dvod. Známo
jest, že výkonný výbor národopisný vybavil z jmní národ-

ního z pebytku výnosu výstavního bohaté museum národo-

pisné, a že postaral se z téhož jmní o doasný náklad

na správu musea, to vše nezajistilo však trvání ústavu.

Znané roní, nkolik tisíc obnášející výdaje na vedení

musea budou pro tento rok uhraženy sice ástí z píspvku
zem (2000 zl.) a obce (2000 zl.) však tím vším pece jen

není trvání ani další zdar musea náležit zajištn. Má-li býti

museum toto z jmní národního udržováno, pak jest otázkou,

zda-li by radji díve neb pozdji neodporuovalo se spojení

jeho s museem zemským. Náhledy o musejích etnografických

se poslední dobou žádoucn prohlubují, a dojdou proto

snad ponenáhle k uplatnní zásady, kteréž vedou sbírky

etnografické k jich historickému podkladu, zásady, jichž d-
sledkem jest zizování musejí kulturn historických.

Pakli by mlo býti museum národopisné doplnno ve

smyslu náhled tchto, pak by soubžnost jeho s museem
král. eského byla ješt vtší. A kdyby i staily národu

eskému prostedky na ob musea, sotva by staily k tomu

na dnešní den doposud zachované památky.

Tíštní sil hrozí sbírkám musejním král. eského i ve

smru jiném. Jedná se o zízení zvláštního církevního musea

v Praze. I docházíme i tu k otázce, zda by se i zde neodpo-

ruovalo památky z kostel a klášter pokud jich pro sbírky

získati lze, uložiti v museu král. eského. Pi dobré vli,

pi uvdomní cíl museálních by ješt na obou stranách

našla se cesta k takovému roz
v

e Lni, kteréž by pivodilo

spolený znaný prospch.

Museum Náprstkovo. Po úmrtí šlechetného Vojty

Náprstka pešlo museum pod vedení kuratoria s paní Jos.

Náprstkovou. Zvnlý Vojt. Náprstek odporuil v závti své

museum a knihovnu v záštitu obce pražské, kteráž do kura-

toria vyslala ti zástupce. A záv uvádí, že obci pražské

nemají z pevzetí protektorátu vyplynouti žádné povinnosti,

uiní asi obec vše, aby knížecí odkaz vynikajícího obana
nesl užitek zamýšlený. Zvnlý si pál, aby sbírky, kteréž

tvoí ti skupiny (sbírky technologické, etnografické a prmy-
slové) zstaly s knihovnou pohromad. Na dostavení budovy

museální se pro tu chvíli asi nepomýšlí.

Zatím se proslýchá, že spis ten byl odvolán, jelikož jmní
Náprstkova musea není takové, jak se pedpokládalo.

Zmínili jsme se pedem o zpráváoh poslední dobu se

objevivších o spojení musea Náprstkova s eskoslovanským

museem národopisným. Dovídáme se, že v píin té zaslán

byl lenm kuratoria musea Náprstkova zajímavý pamtní
spis, pimlouvající se za spojení obou musejí. O výsledku

jednání toho bude nám snad možno pozdji sdlení uimti.

* *
*

O vyobrazeních zmíníme se píšt na píslušných místech

v referát o výstav rudolfínské.
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ZPRÁVY UMLECKÉ.

Mikoláš Aleš. »De Vlaamse School«, umlecká revue

Antwerpská, asopis vnovaný umní výtvarnému a literár-

nímu, jejž rediguje básník p. Pol de Mont, pináší ve svých

etných zprávách také posudek o díle »Mikoláš Aleš*, "Má-

nesem* vydaném. Peklad tohoto hlasu ciziny, vzniklého —
jak z mnohých nesprávností a kontradikcí vysvítá — bez ja-

kékoli informace z Cech, podáváme tuto svému tenástvu

jako zajímavý úsudek. »De Vlaamse School« píše:

»Pražský spolek umlc »Manes*, nazvaný tak na pa-

mátku umlce zemelého r. 1871, který mže býti pokládán

za zakladatele mladšího umní maarského (sic!), podnikl

záslužnou práci, zajímavou také pro jiné než pouze pro vlastní

krajany, vydav ve stejnojmenném vydání ne zcela úplnou

sice, ale pece nad míru etnou sbírku kreseb Mikoláše Alše.

Aniž by mohl initi nároky na siln vynikající svéráznost (?)

jest Aleš pece velmi poutavý kreslí, jejž bych nerad po pí-

klad Williama Rittera v »La Plume« srovnal s Waltrem

Cranem, avšak bez váhání lze jej oznaiti jako odvislého na

Nmci Lud. Richtrovi, jehož vlivu, jak se mi zdá, oividn

podlehl. Dobrý pozorovatel, psobivý humorista, výborný

znalec djin, povsti, mrav a zvyklostí svého lidu, jest

u svých krajan tlumoníkem pedevším eského národa,

t. j. nejzápadnji bydlící vtve slovanského kmene, úhlavních

nepátel Maar.* Vydání obsahuje ti svazky (udán strun
obsah a poet obraz). Pro nás zejmena jest dležitým v-

dti, jak tento umlec svého talentu dovede užiti, aby pispl

k osvobození svého kmene. Rada tchto kreseb není niím

jiným, než zobrazením všelikých podob v sgrafittu na štítech

pražských dom (? !), které všechny vrn jedna jak druhá

významné episody z kroniky národa pedstavují. Také pro

almanachy, hrací karty a pod. nezamítá Aleš pracovati.« —

Úsudek Williama Rittra v »La Plume* v pedešlé zpráv

citovaný, zní následdvn: Aleš. Ejhle, to je umlec, kterého

bych rád seznámil se všemi tmi, kteí se interessují o umní
populární. eši spatují v nm svého Walter Cranea a právem.

Ale Waltera Cranea selského, vlastence a pamfletáe, nesprá-

vného v kresb, jakoby se chtl lépe piblížiti k nižším, ku

kterým hovoí výraz výmluvnj, než plastinos. — lllustro-

val písn z ulice i les ech, pokryl sgrafity domy pražské

i plzeské. innos jeho obsáhla všechno : stává od nho
nábytek, karty, krásná alba, kalendáe i vci efemerní. Ti,

kdož nikterak nerozumí výšivkám, slovanským písním lido-

vým, pohádkám rumunským (?), náiním selským, dekoracím

nejrznjšího náadí všech národností, které bydlí východn

od Odry, Šumavy, Litvy a Tagliamento (?) dobe uiní, když

na dvee Alše nezaklepají; ti však, kterým je rozkoší samo-

rostlá síla národního ducha, mohou jít trhat v jeho kvtnici.

Spolek »Manes« uveejnil práv dva svazky trochu nahodile

shledané ze 2— 3000 roztroušených kreseb Alšových. Po

Brucknerov symfonii a procházce v galerii Lichtenštejnské

(o kterých referuje Vil. Ritter na poátku této stati) probírati

*) Srov. svrchu poznámku o Mánesovi "zakladateli maarského
umní*. Zdá se, že o Maarech je v cizin ješt mén známo, než

o Ceších.

se tmito sešity Alšovými mi pipadá, jakobych trhal a jedl

jahody a borvky v píseckých lesích na bezích bublajících

potk.

«

Felix Jenewein. — Pan Kamper napsal do »Politik«

pknou, vele psanou sta, vnovanou tomuto významnému

umlci; sta povzbudila i jiné listy, aby povšimly si mistra

Jeneweina a ony souhlasn mluví o »eské tuposti a nechá-

pavosti*, která nevšímav chodila kolem tohoto talentu, sou-

hlasn íkají, že »dnes už zaíná (!) se vidt« jakým neoby-

ejným myslitelem a básníkem F. J. jest, a že to bude pro

nás vždy hanba, že »Jeneweina musila vlastn objeviti teprvé

Víde — —

«

Nemáme práva odpovídati jmenem široké veejnosti, ale

jmenem lidí, kteí zárove s námi o domácí umní se inte-

ressovali, jmenem tch, kterým nebylo poteba tení pkného
lánku, aby probuzeni byli ze svojí eské tuposti a nevšíma-

vosti«, aby teprvé dnes zaínali vidti Felixe Jeneweina. Jme-

nem tch tedy nemluvíme, pravíme-li, že talent Jeneweinv
uznáván byl od prvých jeho let akademických, a že také

oni dovedli si ho vážiti i proti úsudku vážných pán s qua-

dráty a mitrami i proti úsudku »umnimilovných« a mece-

nášv; proto také pichází Víde, jako objevovatelka, pozd
a úsudek její — dle našeho pesvdení neoteve oi nechá-

pavých ani dnes, nekuli, aby otevela mšce jejich, a Jene-

wein bude na dále musiti hledati ne uznání, ale existenci ve

Vídni. — Ostatn se nám zdá, že fanfáry pán, tžících z úspch
Jeneweinových a z originelnosti Bílkovy, a domnívajících se,

že oni je puncovali teprve na uznané umlce, — podobají se

radostnému kdákání slovutné slepé slepice, našedší také

jednou zrnko.

Francouzský asopis »Revue des Arts de cosatiís« v ísle

2. letošního roníku pináší vele psaný lánek Victora Cham-

pier o Muchovi u píležitosti jeho výstavy, ohlášené v minu-

lém ísle V. S.

V. V. Suslov architekt, archeolog, len cárské akademie

v Petrohrad, navrhovatel selského musea na všeruské vý-

stav v N. Novgorod zpracoval již celou adu cenných pu-

blikací o starobylých ruských stavbách zvlášt církevních.

Z menších prací mimo jiné rzné nártky z cest po severní

Rusi a Norsku, vydal r. 1889 »0>ippiíii no iiCTopiii gpeBHP-

pyccií ro 3oj.4eci na* letos vyšel III. díl jeho sbírky archite-

ktonických kreseb památek ruského stavitelství »na.M'h'nininr

peuuTro pyccKaro sojuecina* (Moments dn 1’ancienne archi-

tecture russe) vydaných cárskou akademií výtvarných umní
v Petrohrad (1897). Cenná tato díla zaslal autor s pipsáním

Janu Prouchovi v Turnov, kterýž je vnoval v zájmu od-

borném a veejném knihovn musea království eského
v Praze. Doslýcháme, že architekt Suslov hodlá v nkteré ze

svých odborných pednášek promluviti též o eských de-

vných stavbách.

V Neue Freie Presse doetli jsme se následujících ádk,
které i pro naše umlecké pomry nejsou bez významu, proto

podáváme je v pvodním znní:

Um auch in Wien ein lebhafteres Tempo in die Kunst-

bewegung zu bringen, unser Publikum kraftiger anzuregen
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und alle Mittel zu erschópfen Wien in seinem Range ais

Kunststadt zu heben hat sich eine Gruppe júngeren Kiinstler

mit den Knstlern der Monarchie verbunden, und eine Ver-

einigung bil den der Kiinstler Ósterreichs in’s

Leben gerufen

Z eských umlc pislíbili úastenství V. Hynais, B.

Knupfer, J. V. Myslbek, za leny pistoupili Jettel, M. Pirner,

L. Marold a H. Schwaiger. Samá pední jména. — Napadá

nám tak, kdyby s této strany zaalo se pracovali u nás pro

nás, a že by to mlo záslužnjšího výsledku.

Bílkovo album s reprodukcemi dl jeho a texty vy-

nikajících spisovatel pipravuje Nový život. Cena urí se

dle potu pihlášek, nebude však pesahovati 3 zl.

»Bestia triumph ans«, lánek Viléma Mrštíka. který

otištn ve tech íslech »Rozhled« spsobil oprávnné vzru-

šení — byl vydán nyni ve zvláštním otisku. Není zajisté

teba zvlášt na tento rozhodný výkik ve prospch zacho-

vání starobylé a pravdivé tvánosti Prahy upozorovati, lze

jen páti, abjr mohutné nadšení tohoto lánku zašilo plodné

sím v srdce tch, kdož majíce moc a jsouce v pomrech

vcí se týkajících správn informováni, mohou uskutenní

spravedlivých tchto požadavk napomahati. —

VÝSTAVY.

58. výroní výstava Krasoumné jednoty pro

echy v Praze. — Ped dvanácti léty dostavno Rudolfi-

num — dm umlc, jak se íká — a nasthováno do vše,

co se tam práv vejiti mohlo: konservato, umlecko-prmy-

slové museum, sbírky obraz vlasteneckých pátel umní a

mimo velikou dvoranu ponecháno místo i výroním výstavám

Krasoumné jednoty. Myslím, že všecko dobe a moude uvá-

ženo a vypoítáno, aby nová, dosti nákladná budova na

chlup a na vlas staila tmto institucím a pedmtm s nimi

souvisícím v den otevení a odevzdání její veejnému použí-

vání. Od té doby uplynulo malouko let — naše pomry ne-

vyvíjely se sice njakým zvláštním rychlým tempem, nýbrž

docela pomalu a pirozen, pibývalo malí i sbírek a po-

jednou — ale to nikoliv teprvé letos — as tvrtý rok co

stálo Rudolfinum — cítila správa sbírek i poadatelé výstav,

že je tu tsno, že naše »malé pomry« pece nejsou tak malé,

jak se býti zdají a konen že mlo se vdti, že to, co není

dnes, mže býti zítra. A nco podobného zajisté že pozoro-

vali i jiní, dležitjší initelé v této vci, ale prstem nikdo

nehnul, aby se odpomohlo tomu, ím se spoléháním na malé

pomry« zhešilo. S dovolením — opravuji tvrzení, že se ne-

hnulo ani prstem : naopak musím konstatovati, že nyní každo-

ron v tuto dobu hýbe se celými temi sínmi, v nichž umí-

stna stálá obrazárna, hýbe se i ítárnou (studovnou um-
lecko-prmyslového musea), aby získáno bylo místa pro vý-

roní výstavu obraz, jež se sem ze všech kout svta sešly.

A tak také letos: vyklizeno, co se vykliditi dalo, pijato, co

se pijati dalo, vystavováno, kde se vbec co povsiti a po-

staviti dalo a oteven magacín 950ti dl v rzné obory umní
spadající, otevena tak zvaná »Výstava r u d o 1 f í n s k á«.

Nesnadno nepsati sat3n-u na tu výstavu — le nám

je pi pohledu na pecpané místnosti tak úzko, že se nám
ani do trpkého smíchu nechce. Proto ted\r pracoval ten který

malí s plným napjetím svých sil, aby vydobil si uznání, jež

mu projeveno povšením jeho obraz do páté ady »pro ne-

dostatek místa«, aby mohl svým obrazem klidn pusobiti na

diváka v makanici rám a rámek, za kiku tón a barev

stejn utlaovaných a makaných obrázk sousedních !
—

Proto tedj'- tolik pochmurných tváí vystavovatel, kteí pra-

covali jen »pro svj obraz«, a proto sem tam veselejší úsmv
tch, kteí pracovali »pro výstavu*. A pjde-li to s naší

rudolfínskou V3'rstavou takhle dále, nauí se i ostatní zdejší

umlci pracovati »pro V3Ístavu« anebo pestanou \ystavovati

vbec; cizí budou snad posílati i potom, protože nemají ani po-

tuchy, jak se u nás vystavuje v té dob, kd\-
j i n d e se vystavuje

jedno- a dvouadov, s ponecháním tolik volného místa kol

obrazu, mnoho-li ho který spotebuje, kd3
r jinde povstávají

seccesse proti vážn3
;m spolenostem, které se k takovému

slušnému vystavování dosti brzo odhodlati nemohly anebo

s dostatek pání vystavujících nerespektovánu — Ale pro
vzpomínáme, co jinde, u nás je zase všecko jinak, nežli

kdekoli: jinde zkrátka poádány v3
;stavy pro umní a umlce,

u nás naproti tomu se myslí, že umlci umním s3nn jsou po-

vinni starati se o výstavy. A náhled ten nezvrátí se ani dnes, ani

zítra, protože ho pln sdílí ochráncové musy domácí (jinak

by sami o jiné v3’'stavování se starali) a proto že všichni

zdejší V3Hvarníci dohromady jednak nemají tolik citu pospo-

litosti, aby dovedli se proti híšnému nakládání s pracemi

svých mén šastných druh ozvati, jednak postrádají úpln
energie, kterou by bylo možno ušetiti starostí a práce jiným,

kd3d33r sami o svoji výstavu postarati se chtli.

Co za dlouhá léta se stalo, je jediné to, že umlci eští

odhodlali se v loni žádati na Krasoumné jednot, ab3
^ eské

práce byly spolen v hlavním sále vystavovány; Krasoumná

jednota tomuto ostýchavému pání v3^hovla loni i letos, což

mezi skromnými budí ohromné potšení ano i nadšení, že

loni »vydobyté« místo »uhájeno« i pro letošek. Je to špatné

uhájení místa, když mluviti se má spíše o shovívavosti, které

se dostalo, ne eským umlcm ale všem, jichž jméno anebo

innost teba i v nejmenši míe ech se b3'la dotkla, V3'
,stavo-

vati sice v nejlepší místnosti, ale pi tom zápasiti o místo

zrovna tak, jako zápasí se ve pízemku nebo v logii, zápa-

siti a pak shledati, že ku p. obrázkm stejné kvality s oním

. 94 ponechána ada první a proto ostatní že vznésti se

musily do sfér vyšších.

Aby takové pípady se neopakovaly, mli bychom k jed-

not i píští jury tuto prosbu: nech pijímají se práce jen

takové, které své dobré místo zasluhují a tyto nech také

dobe jsou vystaveny. Velké íslo vystavených obraz impo-

nuje snad rzným smrtelníkm, ale neposlouží ani vybroušení

vkusu navštvovatel, ani nepispje k ocenní dl tch »ne-

smrtelných«.

Neradi obracíme zraky své k Vídni, abychom tam hledali

píklad, ale protože víme, že rozhodující kruhy v Rudolfín

nepohlížejí k ní tak nepízniv, poukazujeme tentokráte na

výstavu v Kúnstlerhause : tam 450 dl proti 950 u nás — jak

jsme vysoko! — Tam slušná výstava, u nás magacín — jak

jsme nízko! (Píšt dále.)
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SOUTŽE UMLECKÉ.
Magistrát hlavního zemského msta Lublan vypisuje dv

soutže: 1. Na získání skizz nové o smi tí dní díví
šk[oly. Ceny stanoví se dv, první 1000 korun, druhá 600

korun. Lhta koní 1. srpnem 1897. — 2. Na plány hasi-
ského domu. Ceny stanoví se dv, první 800 korun, druhá

600 korun. Lhta stejná jako pi prvém konkursu. Bližší pod-

mínky obou konkurencí sdlí magistrát Lublan.

Ped asem povolen mstskou radou dodatení náklad

2500 na vnitní výzdobu pístavby mstského musea,
i projeveno pi té píležitosti kterýms p. radním pání, aby práce

zamyšlené sveny byly silám mladším s dvrou, že pípadná

konkurence malíská nezstane za pedchozí sochaskou. My
doufali jsme totéž, ale jak se dovídáme marn. Komise, již

sveny záležitosti této pístavby rozhodla upustili od ma-

líské výzdob}'’ vnitku, až na tyry pole ve schodišti, jež

ponechány malbám pohled na Prahu, a nástropní malbu ve

hlavní síni. V ohledu na tuto požádáni malíi Klusáek,

Liebscher a Urban, aby svoje požadavky stanovili, za kterých

by práce té se podjali, brzy na to vyzvaní pistoupili na návrh

komise, týkající se užší konkurence za tchto podmínek:

Konkurující obdrží honoráe po 100 zl. za
s k i z z u eventueln za tuto a provedení úhrnn
1000 zl.— Nenapsali jsme tuto krátkou zprávu abychom ji pomi-

nuli bez poznámky. Podle toho co sdleno, bude se sice v mst-

ském museu malovati — ale jen tolik, aby se neeklo, a aby

alespo nco z povolené ástky 25000 k tomuto ieli se použilo;

dále ze zamyšlené konkurence vidno, že malíi stojí daleko

v nižší dietní tíd oproti socham. (Srovnej tuto malískou

užší konkurenci s onou sochaskou mst. musea se týkající,

pi níž jsme si dovolili ješt k urité konkurenci nmecké

poukazovati, ano se nám zdálo, že se u nás píliš na umlcích

šetí !)

Obec pražská staví jednou za staletí budovu, pi které se

jedná o výzdobu malískou, a ejhle té kavalíršké štdrosti !
—

-Rozhodující kruhy« prý kumštu nepejí, ekne se Vám, ale

kdo ty rozhodující kruhy jsou, nedozvíte se jist, a optá-li se

po píinách zmínné kavalíršké štdrosti k malím nkdo
z ady naší, nedostane sice pímé odpovdi, ale za to tohoto

ponauení: »Milý kumstýi! — Ty jsi se minul s povoláním,

nebo jsi ml býti apatykáem, který své zboží na kventlíky

prodává. Hanba Ti, nebo mrzký groš, za kterým se pachtíš

není to jediné, co Ti Tvá práce vynese*. (Vyato z do-

pisu »rozhodujícího kruhu«). Nebo nevíš co je to sláva

a uznání? — Jdi do sebc, mladý muži, ml a bu vden
za každou píležitost, jež se Ti k zkoušení Tvých sil po-

dává, a budeš-li komponovali na plafón muse »Apotheosu

slavné minulosti Prahy«, nezapome jí pidati atributy pod-

porovatelky umní, nezapome — z vdnosti — použiti na

obraze portréty svých tuných dobrodinc, kteí T skro-

mnosti uili.

Pi konkurenci na obálku »Volných Smr* podáno

celkem 15 návrh. Jury sestávající z prof. V. Hynaise a F. Ze-

níška, pak K. L. Klusáka jako zástupce spolku »Manes«, uznala

práce se znakou »kruhu«, »Neznámý známý« a »Dívka

u pramene« za nejlepší: první pro dekorativní psobivost,

druhou pro obálkový ráz, tetí pro pojetí myšlenkové. Dále

uznávány návrhy s hesly »Tetí tvrtletí^, se temi štítky, »Fin

de siécle« — a »^« Hesla odpovídala poad tmto jménm:
K. Homolá, A. Wiesner, K. Špillar, Kavánek a Preissig (dv).

Následkem posudku jury usnesla se lenská schze spolku

»Manes« mimo vypsané prvé ceny udlili ješt druhé dv
první ceny o stejných obnosech (100 korun za právo re-

produkní) a poadem návrh tchto s vyžádanými zmnami
použiti; ostatní návrhy mají s dovolením autor ve sloupcích

»Volných Smr« uveejnny býti, kterémužto usnesení re-

dakce pro nedostatek místa v tomto ísle vyhovti nemohla.

Stane se tak v ísle' 8.

V konkurenci na plakát pro »Arbeits und Kraft-Maschinen

Ausstellung in Múnchen« obdržel druhou cenu p. K. Simnek,

žák zdejší akademie. Cena prvá piena nebyla nikomu:

místo ní udleny ti ceny malé.

Fontána ped Rudolfínem. 1. V posledním ísle

oznámili jsme výsledek konkursu na zízení fontány. Mnoho
povídá se o tom po Praze nepravd, jedno faktum však podati

mžeme pesn. Mstská rada žádala eskou spoitelnu o ury-

chlení a definitivní rozhodnutí v této pomalu již homerické

záležitosti, a výsledek? eská spoitelna nemže díve roz-

hodnouti, dokud návrhy neocení znalec její — prof. Dr.

Neuwirth. — Konkurence u nás pomalu musí vymizeti, budeli

se s umlci zacházeti tak, jak se to stále iní. A pi této

píležitosti nejenom konkurující, ale i juroi jsou uráženi.

Slavná mstská rada vyzve umlce o podání dobrozdání,

pak teprvé si vzpomene, že spoitelna také ve vci má slovo

a dobrozdání umlc podá p. dru Neinvirthovi, aby toto schva-

loval, po p. opravoval. Ze nco podobného, neuvitelného

u nás je vbec možno, toho vinu nesou jen ty naše pomry
umlecké, k nimž také jednou se vrátíme. — II. Mimo nadání

dovídáme se v Novém Život o neznámém nám projektu, po-

ctném cenou první s heslem : »Voda tryskající do života v-
ného* Cenu udlil si neskromný autor sám za dílo, jež nazývá

úchvatným nemajícím v Cechách (my pravíme v šírém svt)
soupee, ostatní práce pak jako bezmyšlénkovité odsuzuje slovy:

»Zbytené nahotiny, otelí vodníci, víly, hadi a želvy« —
»všechny návrhy stojí zpsobn na výši té naší plytké, mi-

zerné, bezvýrazné doby. ale pvodní, smlá jiskra hlubokého

genia nesrší ze žádného« — až na návrh výše zmínný,

prolanující Krista úlohou, již mu autor udluje. — Stavte

podobné fontány nad zázrané prameny ve chrámích, ale

netahejte vznešenou postavu svého Vykupitele na tržišt, aby

tam ranami jeho protékati musila kalná, páchnoucí voda, jejíž

praménky jinde pípadnji používány bývají.

Jako Pilát do kréda pitaženo v témž referát jméno Bíl-

kovo a jeho epištoly »Confiteoru umní* k fontán ped

Rudolfínem — asem až ze zajímavých tch epištol zejmo
bude, co autor vlastn íci chce dozvíme se snad z rzných

stran, co o nich naši výtvarníci myslí. —

Opravy: V kronice sloupec 275, ádka 8. má státi místo

monografista — monogramista.
V referát o výstav Topiov má státi ve sloupci 287

na ádce 11 místo Francouz — Tyrol.

Péí a nákladem spolkli »MANES<». — Zodpovdný redaktor R. L. K.LUSÁEK. — liskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v .Praze
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ÍSLO 8. RONÍK I.

P
ARFUMEM LESU. - STUDIE.

NAPSALA OLGA PIBYLOVÁ.

Milá, prostá, intimní krajinka eská, dý-

chající chudobou a obestená kouzlem tichého

smutku eské duše. Nehledaná turisty a pec tak

krásná svými skrytými pvaby a konejšivou me-

lodií, kterou zpívá za

letních veer ztrmá-

ceným srdcím — že

vzpomínají pi pohle-

du na ni na ukolé-

bavky svých chv.
Nemá jedné krásy,

jednolitého rázu, ale

ode všeho nco. Mo-

hla by se o ní vypra-

vovat pohádka:

»Letla Krása nad

svtem. Když byla po-

dlila bohat všecky

kraje zemské, vracela

se do svých slunných

sídel s prázdnýma té-m rukama, s pabr-

ky a zbytky svých

dar. A tu spatila,

že na tento ubohý

kousek eského jihu

byla docela zapomn-
la. — S dobrotivým

úsmvem šat svj roz-

hrnula a vysypala pa-

breky zbylé tak po- FR. BÍLEK.

rznu semo tamo po krajin. Zbyly jí kousíky
šumných les, nkolik miniaturních rybník, tch
melancholických oí s obrvím olší, nkolik bo-

rovím porostlých hor s ostrým vánkem a zá-

vratným rozhledem, trochu luin s opojnou vní
a barvitostí kvt, i nco vody tajemn šumící

kol balvan prorvanými skalami. »To ostatní si

už pidejte sami«, u-

smála se pak ješt.

A ruka lidská ro-

zestavila po úpatích

hor a krajích les osa-

mlé chaloupky tve-

raivých oek, do olší

k rybníkm dala lde-

pati mlýnm, v zeleni

luk a polí dala vzni-

kati ladnému obrazu

vesniek, protkanému

zelení strom, a na

pastviny vehnala hej-

na husí a stáda krav.

A tak je ta kra-

jinka te jako kytice

ledabylo srovnaná, tak

jak ruka cestou kvty
trhala a k sob pojila.

Rdí se v ní pestrý

kvt i chvje suchá

metlice.

Ta cizí, velkomst-

ská žena, která se v ní

jednoho léta objevila,

typ z táborská. nepišla se pokochat



343 VOLNÉ SMRY 344

jejími krásami. Neslyšela o nich nikdy ped tím.

Byla by rovnž tak zvolila Laponsko nebo Kale-

donii. Náhodou to byl ten zapadlý kout eského
jihu, vzdálený od dráhy, továren, villegiatur a

lázní. Vše jedno. Jen utéci! Konen míti trochu

klidu, trochu oddechu od té horeky vášní, sžíra-

jící ji po tolik let, vlekoucí ji v šíleném chvatu

stržemi kalu, rmutu a špinavé pny lží, klam
a rozrušování

!

Sama se divila, kde nabrala síly k tomu

vzepjetí se, a odkud pišla vle vybavit se z toho

všeho. Bylo v tom cosi instinktivního, jako po-

hyb lovka odstrkujícího raffinovan dráždící

pokrm v okamžiku, kdy už žaludek zaíná cítit

odpor pesycení. Nechtlo se jí více hledati štstí

v tak zvané »lásce«. Všecky ty prožité pomry
pipadaly jí už jako otepaná písnika z kolo-

vrátku ulicí dm od domu opakovaná.

Vdla te pedem, co pijde: setkání za n-
jakých trochu romanticky pibarvených okolností,

vzplanutí, pár sentimentálních a povrchních frasi

s obou stran, jimž úplné víry mají-li pikládat,

nevdli ani sami, pi vhodné píležitosti boulivé,

vášnivé strhnutí, na nkolik dn opilost polibk

a objetí, rouhavá domnnka, že te, te konen
se to Bh sám v podob lásky k nim sklání —
a pak to strašné probouzení se z opojení až

k plnému vdomí, že to všechno zas byl jen

klam, lež a podvod a vzájemný omyl. A výslední

dojem po všem: rozpaky, zmatek a stud pechá-

zející až v hnus ke všemu.

Ale vášnivý piják znovu po íši sahá a ona

znovu upadala do podobných píhod. Staré rány

se ovšem jen jitily novými, trpkosti do duše

a jedu do žil pibývalo.

Stála sama ve svt, mladá, bohatá a bez

dozoru píbuzných od doby, kdy ovdovla. Proti

manželství, onomu hnusnému a otrockému svazku,

jak ona jej poznala vdavši se bez lásky, cítila

hluboký odpor. Ale na dn duše ukryt jí zstával

ideál, nejasný, nevyslovený, ideál vzorného ro-

dinného života, plného záného blaha a mírudat-

ného štstí. Snad bylo již v onch jejích toulkách

po nivách lásky nco ukryté touhy po onom
ideálu. Vdom však nehledala nieho, do všeho

se dávala strhovat jen okolnostmi.

Namluvili jí, když byla nkolika slabochm
bez vle a mravní síly popletla hlavu svou bou-

livou veselostí a vášnivou letorou, že je svdná
a nebezpená, Carmen, Eva, Manon, a jak ji

jmenovali ješt všichni ti, kteí sami jsouce špatní

a zkažení, vidí v žen zosobnné zlo svta a

stejn s ní zhešivše, svalují jako bojácní školádi

všechnu vinu jen na ni a kií: »To ona!« . . .

Bylo jí to tak suggerováno, že tomu konen
vila a mla se za zlou a špatnou. Bylo to s ní

jako v Andérsenov pohádce o Škaredém kachním

mládti, jež bylo vlastn Labutí. Cítilo se ška-

redým a proto nešastným jen potud, pokud mu
hladina vodní neukázala vlastní jeho krásu a ne-

dostalo se mezi labut sob rovné. I jí scházela

hladina vodní, jež by jí reflexem povdla pravdu.

Co nedodlaly pevrácené a frivolní názory

muž, s nimiž se stýkala, dovršila lektura. Ba

tato nesla na otrav duše její vinu ješt vtší.

Naturalism a sžíravá analysa zdrtily tu sensitivní

duši ženskou, odavše jí jedinou dívjší oporu:

víru a mravnost.

Tak tápala ona ubohá cestami života, chy-

tajíc se každé bludiky v temnot. Le vždycky

našla místo svtla jen výpary záhubných bain,

z nichž polekána prchala, cítíc, že by tu utonula.

V bahnité pd té setkala se s více dušemi, ale

ty klidn ponoovaly se v kal, ba zdálo se, že

ve svém jsou živlu. Avšak jí bránilo cosi, by

jednala jako ony, jakási pítž neforemných pe-

rutí, jež cítila na .svém tle, a které, a peká-

žely, pece jen ji nadzdvihovaly.

—

První dny svého pobytu na venkov strávila

ve zvdavém bloudní krajem. Bavilo ji rousat se

mokrými lukami a vylézat na vršky pro kousek

pkné vyhlídky. Lidem malomstského svta se

vyhýbala. Celý její život prvních dn bylo ja-

kési bezmyšlénkovité uklidování nitra. Nemy-

slela na nic a na nikoho, všecko a všichni ja-

koby byli nkam zapadli v nirvánu bezesného

spánku.

A tu pišlo probuzení. Náhlé a okamžité jako

probuzení na jiném svt. Ve starém borovém

lese to bylo, který na vyvýšené pláni tak písn
uzavírá obzor rovnou temnou arou. Vešla do

nho z polí, kdež kráejíc po mezích bavila se

vlnivou hrou zrajících klas, jež hrnula rukou.

Ticho smrti a hrobu jako by bylo na ni sáhlo,

když vkroila do lesa. Mimodk se rozhlédla,

co je píinou, že ji náhle v parném dnu za-
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mrazilo. Nic nikde, jen nmý klid jako v nezem-

ském chrám. Stály tu vážn stromy s drsnou

korou a ostrým jehliím. Nepronikal korunami

jejich ani paprsek svtla, stály strnule, jako bez

života, v mrtvém tichu soumraku. Jen srdce ženy

bilo v tom tichu bušiv jako údery zvonu.

A tu pojednou zaalo to ticho mluvit. Hlu-

bokým, pomalým hlasem, slovo za slovem, znlo
to z kmenv i korun, jako recitace sboru starc

antické tragedie

:

»Zivot je trud a strádání a odíkání se zá-

hadným pro. Ten života nechápe, kdo žene se

jím v šíleném chvatu za rozkoší a požitkem, neb

zvdav záclony jeho nadzdvihuje, aby odkryl

jeho taje. Klaníme se Neproniknutelnému, plníme

v pokorném podrobování se svj úkol životní —
co chce ten lehkomyslný tvor lidský, jenž ne-

znaje vážné práce, maí as svj neplodným

hloubáním a planými vášnmi mezi námi?«

Utíkala podšena z lesa a nezastavila se až

doma ve svém pokojíku. Bylo po klidu. Všecek

její bývalý život protestoval proti hlasu starého

lesa. Vždy žiti podle hlasu toho by byl jen trud

a strast a odíkání, kruté tyranství. A jakým
právem sml jí nco vyítat a dlat sebe lepším

a povýšenjším nad ni?! Ale dobe tak, to má
z toho, že chodí sama, a že se odekla lidské

spolenosti. Vícekrát tam nepjde a bude dobe.

Byl to beztoho jen pocit nezvyklosti a samoty.

Ale neuklidnila se.

Sáhla tedy k svému morfiu : k lektue a ke

vzpomínkám na své milostné aféry. Mla by tu

vlastn mít nkterého ze svých zbožovatel,
aby ji bavil a chránil ped pošetilými povída-

kami starých les. Bah ! Chránil! Utekl by díve

než ona. Nebo by tasil tupou zbra cynismu,

kterou si vtšina mužv pomáhá, jedná-li se

o potlaení svdomí. Ne, žádného, žádného z nich

víc! Jsou to zvíata, a hloupá a sobecká zvíata

k tomu . . .

Druhý den byla opt svá a veselá. Všechno

ji njak na procházce bavilo. Mla vyhlídnutý

u silnice stinný koutek v mladém smrkovém le-

síku, promíchaném dubovým mlázím a plném

mechu a jahodení. Když pekraovala silniní

píkop, nalezla v nm mrtvého bláska. Myslela

zprvu, že je živý, a mla radost, že se jí dal

tak lehce chytit.

Když ho vidla na ruce mrtvého, zkazilo jí

to náladu. Pel s kídel tísnil jí prsty. Pipomnlo
jí to neurit ztrátu bolestnou ehosi jemného,

co i jí bylo kdysi vlastní a co te se rozprašo-

valo po hrubých lidských prstech . . .

Usedla pod smrek do mechu a travin a za-

ala íst v knize, kterou pinesla s sebou. ítá-

vala díve jen doma v pokoji a zde jí to všechno

pipadalo nezvyklé. etla roztržit a za chvíli

také knihu zas odložila. Ne, nelze to isti!

Omamující parfumy cizoložné smyslnosti, tovn
se opakující vaní vášní trhajících struny lidských

duší, bylo tak málo v souzvuku s pryskynou
vní lesní a prostým švitoením ptaím.

Ulehla radji a založila ruce za hlavou. Bylo

jí pojednou jaksi milo dívat se tou smsí jehlií

a listí vzhru. Na stromech a keích bylo leh-

kým vánkem všechno v pohybu a svtelné

skvrny, jak slunce prokmitávalo listím, míhaly

se po mechu a tráv jako lehká zlatá prška. Sý-

korka a drozd ozývaly se švitorem i táhlým

hvizdem. Co chvíli šum neznámých, neviditel-

ných kídel provanul v rychlém letu lískovím

neb modínem s mkkým jehliím. Na pasece

dut, jednotvárn bzuely nad vesem vely.

Jak te sklouzla pohledem dol, zahlédla pod

smrkem opodál rozsáhlé mraveništ, plné ste-

ziek, po nichž pachtili se mravenci pod tíží

svých bílých bemen. Mouchy a brouci lezli za

výživou po travinách, sklánjíce je a malí modí
motýlkové tepetali se nad žlutými kvty, zpy-

tav noíce se v jejich kalich. Co tu shonu a

práce! A patrn úelné, útšné práce. Z toho

šumu, ruchu, letu, lezení a bzukotu mluvila

láska ku práci a radost z ní

!

Ach, tak pkn zdrávo je tu!

Bylo jí jako by ji bral nkdo do nárue.

Nkdo, koho ješt nezná, komu se ani do tváe

nedívá, ale u koho je jí bezpen a k slzám bla-

žen. Zavela oi.

»Duše lesa, vn mladá a istá, polib mne,

zlíbej ten šedý prach s mého ela, obmyj mne,

oist’ mne božím dechem svým!«

V té vni a teplém vánku zdálo se jí, že cítí

oddech Neznámého u samých úst svých. —

-

Románu nedoetla; venku na procházkách

v pírod byla tak dtsky klidná a veselá, že

už ani nemyslívala na to, aby brala knihu s sebou.
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Vracívala se s bohatou koistí kvetu, mech,
kamen i brouk, všecko bez výbru a rozmyslu

sbírajíc z pouhé touhy sblížiti se s neznámým

jí svtem. Ani doma v pokojíku nebývalo jí do

tení za deštivých dn. Tu obyejn následovaly

reakce smutku a rozmrzelosti. Kvty pak v takové

dny vadly v poloshnilé vod, mechy ležely zaprá-

šené po skíních a brouci se rozlétali nebo rozlezli.

K emu to všechno? Vede to k njaké spáse?

Zasmála se tomu. V em tedy vlastn je jaká

spása? Staré stromy v lese vyítaly jí nedostatek

vážné práce a mnoho neplodného hloubání. Pra-

covat! Ano, ale pro a pro koho? Nemla ni-

koho v šírém svt, pro koho by byla mohla

pracovat s láskou. A zabývat se njakou me-

chanickou ženskou prací, jen aby zabila as,

bez úelu a užitku? To ji vždy brzy omrzelo.

Le v duši hluboko vzela touha po oddané

a pokorné práci pro nkoho, a by jím byl kdo-

koli — muž, dít, sestra, vše jedno, jen nkdo,
pro njž práce pinesla by jí klid a spokojenost.

A pi tom vit v toho ! Vbec v nco a v n-
koho vit. I v tom by bylo uklidnní.

Zaala opt trochu hloubat o vcech víry,

jak to dlávala, kdykoli nemla práv žádné

vášn pro nikoho v srdci a v duši jen staré

sklamání a novou touhu. Odvažovala se vždy

s pravou odvahou koky až na kraj záhadných

propastí, le neproniknutelné neznámo zaleklo

ji brzy a pak utíkala zdšena zpátky k rozum-

nému, jak íkala materialismu. Te ani to se jí

nedailo a tam nkde v kouteku duše její za-

ala se ozývat mocná poteba víry oddané a

nehloubající.

Jak byli vlastn šastni ti prostí lidé s naivní

svou vírou! Mla svj pokojík najatý práv u ta-

kové šastné staenky, která veškeru bídu a strasti

své existence dovedla si vysvtliti spravedlivou

F. KAVÁN. ODTÉKÁNÍ.
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moudrostí Svrchovaného Pána osud lidských,

a snášela vše s pokornou trplivostí a oddaností

ve vli Jeho.

Vcházívala te ponkud astji do její ku-

chyky s bílými stnami, na nichž rozvšeny

byly kiklavé obrazy svátých v zaernalých rá-

mech. Ráda slýchala staenku vypravovat. A celý

ten kus trudného života selské ženy, stihané su-

rovostí mužovou a nevdkem dtí, a pi tom ta

neuvdomlá síla v snášení toho všeho, prostá,

jasná mysl staenina, nestižená vinou a schopná

z žalu a skleslosti vytrhnouti se njakou zbožnou

prpovdí, vše to lahodilo a uzdravovalo ji.

V nedli dopoledne vnutila jí staenka do

ruky starý »Nebeklí« a poslala ji do kostela.

»Milostpanika by se mohla taky podívat do

našeho kostelíka. Je malý, ale každému se tam

líbí.

«

Vzala mechanicky starou tlustou knihu, ne-

chtíc staence odporovat. Ale sotva vyšla z domku
z dosahu zraku staeniných, uhnula od cesty

ke kostelíku stranou do luk, vlhkých ješt ranní

rosou. Cosi jako stud a pak i zlost vzbouily

jí krev. Což pak tu vlastn na venkov chce

hrát komedii? Pkný by to byl vru obrázek,

až by ona, »Carmen«, »Eva«, i »Rže pekla«,

jak ji dokonce nazval jeden mladiký básník,

ctitel Baudelairv, sedla si do lavice kostelní

mezi babjf, s »Nebeklíem« v ruce, a spustila

s nimi falešným diškantem tahavou : ^Tisíckrát

pozdravujeme Tebe . . .« Ne, nikdy !« Všecka

frivolnos svtaky nabyla na chvíli v ní vrchu

a sama se sob zasmála.

Vyšla z luk zase na silnici, kam bilo slunce

plným žárem letního dne. Úmorné vedro! Ale

jen ješt kousek do kopce silnicí a bude v lese,

v témž starém borovém lese, který ji tak vyd-
sil. Le dnes nemyslí na strašidelné hlasy v nm

;

vše ztrácí se v jediném fysickém dojmu: na sil-

nici je vedro, tam bude chládek.

S pocitem úlevy sešla se silnice do hustého

stinného lesa a strhnuvši klobouk s hlavy a od-

hodivši daleko sluneník, vrhla se do mechu.

Vn borová byla v té polední chvíli pímo
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opojná; vdechovala plnými plícemi pryskyný

ten lék. Nebyl to mdlý, ivy umrtvující parfum,

ale vn silného uzdravujícího vína. Les nezdál

sejí dnes písným a studeným jako tenkrát, kdy

z nho vydšena utekla; cosi tkliv mkkého
vanulo jím. Byl tu chlad a ticho, stromy jako

rozveselené a omládlé a drsná kra jejich jako

zjemnna.

Bezdný pohled na odložený »Nebeklí«

uvolnil prchod myšlénkám.

Ach, ovšem, jako dít, velmi ráda zpívávala

v kostele a chodila na katolické pobožnosti.

Zrovna se jí taková vzpomínka mihla hlavou.

Vidí se, maliká, u sochy sv. Jana, jak stávala

v májových dnech slavnostn vyzdobená na

Václavském námstí. Bydlela blízko a každý

veer ji tam maminka brávala s sebou na pože-

hnání. Barevné svtlo lampiek se chvlo, kytice

šeíkové na oltái omamiv vonly, hudebníci za

ním vytrubovali intrády a lid nábožn zpíval.

Zdávalo se jí, že ani v nebi nemže již být nic

krásnjšího. A její svží hlas vynikal nadšením,

až budil pozornost.

Být zas takovou malou, dtsky nadšenou

holikou, jak by to bylo asi hezké! »Nebu-

dete-li jako jedno z tchto malikých, nevejdete

do království[nebeského,’« -— Což už ji také na-

padají vty z bible? Patrn njaká reminiscence

z Tolstého, kterého kdysi proetla. Ovšem zbžn
jen a nepochopila. Leckterá myšlénka se jí v nm
líbila, nechápala ani pro, a pi své povrchnosti

se ani nesnažila pochopiti. Býti jako dít?! To
pec — Ale, vždy byla pece za svého dtství

pi svém naivním pojímání svta klidná a spo-

kojena! Zpv u sochy svatojanské povznášel ji

do nebes, myslila, že je v království božím!

Spoívalo by opravdu to království boží v takové

dtsky prosté víe a lásce? Mla by ta bible

pravdu, že »království nebeské« je v nás, a že

jím je naše vnitní spokojenost? A mže lovk
žádati více? Stailo jí to za mládí, pro ne te?
»Nebudete-li . . .«, znamená nezbytnost, to znaí
»musíte být . . .«, mírnji eeno »bute . . .«

A je to možné? Mohlo-li toho dosáhnout dít,

pro ne lovk dosplý, ovšem chce-li mít duši

zas dtsky istou a nevinnou?

Bylo by opravdu možno štstí na tomto zá-

klad? . . .

Duševní oko její poalo ji bolet od nezvyk-

lých paprsk sluneních, deroucích se mlhám

jejího nitra. Od takové práce pomalé, dospívající

k njakému positivnímu výsledku vždycky utí-

kávala. Ne, že by se byla nedovedla propracovat

ke konci, ale spíše z lehkovážnosti. Jak jí jednou

správn ekl kterýsi muž: »Vy ženské necháte

všecko rozdláno a uteete od toho.« —

-

Mechanicky sáhla po modlitbách. Byla to

stará kniha s polospuchelými deskami, švabachem

tištná. Za každým tém listem vloženy byly

modlitbiky neb primitivn malované obrázky,

vneky a kížky ze šeíkových kvítk a úlomky

barvínku. Vanul z ní onen zvláštní dech modli-

tebních knih chudých lidí, stuchlý, vlhký a pro-

míšený vnmi uschlých kvt. A vn ta jako

by ji byla osvžila v její únav. Zaala proítati

tituly modliteb

:

»V dob zármutku a soužení«, »Modlitba za

istotu srdce«, »za sílu v pokušení«, »modlitba

k andlm strážným«.

Modlit se! Jak dávno tomu, co na to zapo

mnla! Dovedla by ješt njakou z tch dt-

ských modlitbiek, jakým ji maminka uívala?

Ah, ano, tu k andlí strážnému.

»Andle Boží, strážce mj,
ra vždycky byt ochránce mj.«

Jak pak je to dál?

•Mne vždycky i a napravuj,

cnostem svátým — «

ne, tak ne . . .

»ke všemu dobrému mne vzbuzuj,

cnostem svátým mne vyuuj —

«

Vzdechla si z hluboká a hnula se mimovoln
ze své nonchalantní posice, jakoby chtla úpln
povstat, ale zstala tak kleet te na kolenou.

»A jsem tak živ jak chce Bh mj —

Ruce se bezdky sepjaly.

»Tlo, svt, ábla pemáhám —

«

Nco jí sevelo hrdlo, že slova, zprvu me-

chanicky odíkávaná, drala se z nho nyní

úryvkovit trhaným, skoro štkavým zvukem.

»na tvoje svátá vnuknutí —

«

Skutená fysická boles hrdla a elistí to již

byla, za které vyrážela dále:

»— — pozor dám.«

A v tom — Svatém — obcování

a — setrvám — do skonání —

«
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Ne, dál to nešlo. Celým tlem klesla do mechu

a zaboivši v chladivé vlhko jeho ruce i tvá,

hlasit štkala. Hojné slzy uklidující lily se jí

z oí. Bylo jí jakoby nkdo ezem uvolnil cestu

chorobným ástkám v jejím tle, které te za

uzdravující krise mizely. A jako pi tlesném

umírání vidí se okolní vci jasnji a hloubji,

tak i pi tom nem, co v ní te minulého umí-

ralo, se jí v duši rozjasovalo. Rozlilo se jejím

nitrem cosi jako vdnost, vdnost’ ke všemu,

co pi onom blahodárném ezu spolupsobilo.

Vdnost’ k tomu tichu, k tm modlitbikám, k té

vni smolné i k vážnému lesu, který ji první

na bolestivé místo upozornil.

Nehnvala se na více, ale v souzvuku s ním

nechala si celou duší pronikat pojmy: istota

srdce, prostota ducha a oddanost’ pro nkoho . . .

Pro koho ? . . .

Nevdla ješt, ale doufala, že i to pijde, v-
ila, že to musí pijít a sice zde, v témž istém,

duchu božímu blízkém prostedí.

A bylo jí, jako by ten nkdo, kdo jí k tomu

všemu ml podati ruku pomocnou, již rozhrnoval

vtve starých borovic a blížil se k ní.

In memoriam.

Jsou vn vyhaslé a nikdo necítí jich,

už je mi pohádkou ta láska nesmlá . . .

Jsou chrámy zboeny, prach leží na liliích,

je všechno zalháno . . .

A Vy jste zemela 1

A vy jste zemela tak cizí, cizí, cizí,

jak cizí byla jste, když míval jsem Vás rád

Váš graciésní zjev mi z klidné duše mizí,

tak cizí docela, tak cizí nastokrát!

Pár verš galantních, sn hraka pošetilá,

kus mládí naivního, jež touží pesladce . . .

Smrt teprv ekla mi, že opravdu jste žila —
a já se rozplakal . . .

Mír Vaší památce!

11. KVTNA 1897. JAROSLAV KVAPIL.

AREL SVOBODA. — ŽIVOTO-
PISNÁ RTA OD J. ARBESA. —

Za nedlouho — dne 14. záí 1897 —
bude tomu již sedmadvacet rok,

co zemel ve Vídni jeden z nejvýznanjších zá-

stupc eského, po pípad slovanského výtvar-

ného umní — Karel Svoboda.

Skonal náhle . . .

Nepedvídaná zvst’ o jeho úmrtí psobila

v kruzích pátel eského umní zdrcujíc.

Nebyl to však pouhý žal nad nenadálou ztrá-

tou eského talentu a vzorného, skoro možno
íci zelotického vlastence v nej ušlechtilejším slova

toho smyslu, nýbrž žal mnohem hlubší a opráv-

nnjší. Zeleno, že neúprosná Morana sklátila

v hrob mnohoslibného ješt umlce v plné jeho

mužné síle a v nejutšenjším umleckém roz-

voji — pedasn.
Umlecký úkol, jak se bjd v duši muže toho

prodlením let vykristalisoval, vyžadoval totiž

mnohem více, nežli pouhý a to velký talent vbec.
Vyžadovali vedle velkého nadání i mnohostrannou

svízelnou a v mnohém takm nepekonatelnou

prpravu. A práv v dob, když byl Karel Svoboda

po ukonených prpravních studiích a nutných

pedbžných pracích nastoupil cestu nejsvízel-
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AUG. VLEK. PODOBIZNA.

njší: aby vzácnou umleckou individualitu svou

pivedl k platnosti úplné, zarazila jej náhle smrt

v nejušlechtilejším zápase o palmu — pravého

umlce ryze eského, tudíž také ryze slovan-

ského.

Zpráva o smrti Svobodov stihla do Prahy

za nejvtší válené vavy francouzsko-nmecké

války roku 1870., když nmecká vojska hotovila

se již k obléhání Paíže. Pirozeno, že svtové

události válené odvrátily všeobecnou pozornost

od katastrofy umlecké . . .

Od té doby minulo pes tvrt století.

Výtvarné umní eské razilo si zatím tu a tam

nové dráhy. Objevili se a rozvíjeli noví talentové

a na Karla Svobodu, na jednoho z prvních, kteí

po znovuvzkíšení národa eského pokoušeli se

ryze eským umním obrazným rozncovati lásku

ku grandiosním djinám národa eského — skoro

zapomenuto.

U nás v echách není to pípad osamlý.
Celou adu umlc eských stihl týž, nebo po-

dobný osud : že po mnoholeté záslužné, mnohdy
i nejzáslužnjší práci opomenuto, na má každý

poctivý umlec právo nejpirozenjší: aby byla

práce jeho aspo po zásluze spravedliv oce-

nna. Kritického rozboru dl Svobodových, ba

ani obšírnjšího životopisu jeho v literatue naší —
není. Pokouším se tudíž v strunosti co možná
nejvtší registrovati aspo nkterá z dat nej-

hlavnjších.

* *
*

Karel Svoboda narodil se dne 14. ervna 1824.

v Plánici. Osud byl mu z mládí otímem. Hoch
osiel a nezbylo mu, nežli se uchýliti do Prahy

ku svému strýci, Václavu Alojsovi Svobodovi-

Navarovskému, jenž byl professorem na malo-

stranském gymnasiu.
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Strýc, jeden z nejhorlivjších vlastenc e-

ských a zárove pilný a svdomitý spisovatel —
z jehož básnických spis jest nejznámnjší veselo-

hra ze života eského malíe »Karel Skr eta«,

ujal se hocha otcovsky a postaral se o pelivé

jeho vychování.

A zde, v dom vlasteneckého strýce položen

také základ k povaze Karla Svobody, jenž práv
vlastenectvím svým sloužiti by mohl za vzor.

Pvodn ml hoch na zeteli obvyklá studia.

Absolvoval gymnasium a zaal již navštvovati

universitu, když pouhá nahodilost dala životu

jeho zcela jiný smr.

Po celou dobu svých studií byl totiž Karel

Svoboda výborným kreslíem a v prázdných

chvílích bavil a zdokonaloval se v tomto smru
dále. V map jeho bylo množství rzných skizz.

Jednu z nich, »Bitvu u Krešaku«, prozrazující

rozhodný talent, spatil také náhodou hrab Fran-

tišek Thun, jenž piml Svobodova strýce, že

osmnáctiletého jinocha dal roku 1846. zapsati

do malíské akademie pražské, jejíž editelem byl

Ruben.

Pímo v úžasn krátké dob zdokonalil se

Karel Svoboda na akademii tou mrou, že již

první jeho vtší práce »Smrt krále Václava IV.

v Kundraticích«, jejíž reprodukce jest známa jako

prémie Mikovcova »Lumíra« i kruhm nejširším,

upoutala k nmu pozornost znalc.

Nemén zajímavé a v dob nejtužšího absolu-

tismu, v které vzniklo, zajisté smlé — bylo sujet

druhé jeho vtší práce : velký karton, znázoru-

jící svtoznámou defenestraci, kterouž zahájena

ticetiletá válka — » S v r ž e n í m i s t o d r ž í c í c h

Slavaty a Marti ni c e«.

Pozdji, tuším roku 1848 (v kteréžto dob
Svoboda pojal za cho dceru známého eského
skladatele hudebního, Alojse Jelena), provedl pi-

pomenutou komposici ve velkém historickém

obraze.

Mimo nadaní byl však ze šastn nastoupené

cesty, elící k pirozenému rozvoji jeho nadání,

ku komposicím historickým •— sveden. Znánty

jihoslovanský patriot Ljudevit Gay, byv na Svo-

bodu upozornn, vyzval jej, aby mu illustroval.

historické dílo o Illicii.

Svobodovi pišlo vyzvání to vhod. Bylt nucen

vydati se na cesty na jih slovanský a mohl uko-

jiti i svou touhu po seznání života pobratim-

ských kmen slovanských. I poznal tak ás
Horvatska, Slavonie a Hranice Vojenské.

Vrátiv se po pl roce do Prahy, jal se shro-

máždný materiál zpracovávali. Výsledkem byla

ada obraz z jihoslovanského života národního,

obzvlášt horvatského a hraniáského, poutají-

cích netoliko novostí sujet, nýbrž i pelivou

vrností podání.

Pes to vše, že tšily se práce ty znané
oblib a šly na odbyt, nemohl Svoboda odo-

lati nejvlastnjšímu nadání a za nedlouho vrátil

se zase k malb a kresb historické.

Z prvních prací toho druhu uvádíme dv

:

obraz »Ondej Slik odmítá ped svou
popravou nabídnutí pátera Ledetiusa,
aby pestoupil k víe katolické«, a pokus znázor-

niti vkopamátnou »Bitvu na Bílé Hoe«.

Roku 1851 odebral se Svoboda do Vídn,

kde se trvale usídlil. Tam zhotovil pedevším

jiným karton k velkému obrazu »Korunovace
Vladislava I.na krále eského« pro praž-

ské Belvedere královny Anny; pak tyry jiné

pro totéž Belvedere a sice : V á c 1 a v II. — Koru-
novace Albrechta II. na krále — Císa
Josef II. v Praze a Smrt sv. Václava —
první dva dle vlastní komposice, poslední dva

dle skizz Rubenových.

Následovala celá ada jiných historických

obraz, zejména také z djin rakouských. Životo-

pisec Svobodv ve Wurzbachov biografickém

slovníku (z nhož jsme vážili dáta) praví, že prý

nkteré z nich ze stanoviska písn rakou-
ského mnohým nevaln se líbily, ponvadž prý

nehlásají slávu, nýbrž pohanní íše. Se stano-

viska objektivního nutno pipomenutí tomu roz-

umti v.ten smysl, že Svoboda zstav vren
historické pravd nedal se niím svésti ku

glorifikaci neho, co glorifikace nezasluhovalo.

Pes pipomenutý odpor zarytých Rakušan
vynikaly i tyto práce v ohledu umleckém tou

mrou, že za obrazy »Saský kurfit Jan Jin-

dich v zajetí« a »Karel V. utíká ped Mo-
ricem Saským« —-kterýžto poslední obraz jest
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umístn v obrazárn vídeského Belvederu —
piknuta Svobodovi cena z nadace Reichlovy.

Roku 1869 dokonil Svoboda obraz »Jo-

hanna Kastilská«. Po roce zaslal na výstavu

do Výmaru nákres, znázorující Milánské
ped Barbarosou, jejž pozdji, byv k tomu

vyzván, ve velkém obraze vyvedl. Brzy po té

provedl na Schillerov dom ve Vídni sgraffito,

nákres k velkému freskovému obrazu »Vjezd

míru«, karton k 5001eté jubilejní slavnosti víde-

ské university, velkou podobiznu císae Františka

Josefa I. pro stoliní zasedací sí v Požeze ve

Slavonii a pedevším obrazy v logii nové opery

vídeské: výjevy z Gluckovy opery »Iphigenie

v Taurid«.

Roku 1868 objednány u Svobody minister

stvem osvty návrhy ku freskám pro represen-

taní sál biskupské residence v Cernovicích, jež

ml také sám provésti. Práci tu pekazila však

neúprosná Morana.

V posledních letech života svého pracoval

Svoboda pímo horen, zejména illustrace pro

»Svtozor« a pro »Kvty«. Tak otištny byly

v onom illustrace: Znovuzavedení pokoje
v Cechách a na Morav po bitv naBílé
Hoe, Šárka a Benešem He manovém
pobití Sasíci, kterážto poslední illustrace oti-

štna teprve r. 1870.

Nepomrn více prací tohoto druhu pinesly

»Kvty«, zejména: Husitský knz žehná bo-

jovníkm kalicha — Šárka a Ctirad — Po
bitv na Bílé Hoe — Rudolf II. podpisuje

majestát — Husité po vítzství u Doma-
žlic — Komenský jako vyhnanec u Ze-

rotína — Jan Zižka — Jan Hus — Joa-

chim Slik ped popravou —
- Kdož jste

boží bojovníci — Žižka ped Prahou,
chtje ji z koene vyvrátiti (tudíž vesms
obrazy z djin eských) a celá ada rozkošných

ilustrací k slovanským, hlavn eským
národním písním a k nkterým pohádkám.

Pipomeneme-li ješt 30 list ku králové-

dvorskému rukopisu, jež shotovil spolen
s Trenkwaldem, a cyklus šesti obraz »Ze života

K. TMA. SOUDRUZI V POVOLÁNÍ.
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Hetéry«, jenž byl také asem svým vystaven

v Praze, vj^poetli jsme v podstat tém všechny

práce Svobodovy.

* *
*

Jako umlci vyhrazuje vtšina kritických hlas
domácích i cizích Karlu Svobodovi jedno z ped-
ních míst. Na doklad reprodukujeme jen nkolik

ádek z úvahy vídeského »Tagblattu« po úmrtí

Svobodov. »V kresbách Svobodových«, praví

nmecký posuzovatel, »jest pravda. V jeho po-

stavách postehneme pesn promyšlenou chara-

kteristiku. Jemnost’ daí se mu zídka kdy, nebo

se mu naprosto nedaí; naproti tomu dovede

dáti náruživosti vždycky výmluvný výraz. Kom-
posice a seskupení daívá se mu dobe

;
práce

jeho tají valnou mrou husitství, kterým se

nápadn liší od katolického ovzduší, jež chara-

kterisuje umlecké kruhy rakouské onch dob«.

Svobodv ryze eský patriotismus — jak

v umleckém snažení, tak i v život soukromém -—

-

vídeský tisk v nemalé míe hntl. Svoboda totiž

ani ve Vídni nikdy a v niem nezapíral eského
pvodu svého, ba netajil se ani svým velým,

ba plamenným vlastenectvím. Umleckým kruhm
vídeským, najm nmeckým, vyhýbal se skoro

ostentativn. Žil jen svému umní a vlasteneckým

svým povinnostem, stýkaje se jen s echy a pátely

nejdvrnjšími.

S pátely v Praze byl v neustálém spojení

a zavítal-li do Prahy, byl vždycky srden vítán,

práv tak jako byl ve Vídni ctn a vážen.

O záslužné umlecké innosti Svobodov ne-

pronesly ješt djiny umní eského posledního

slova. innost ta nebyla ostatn do dnes vbec
ani vážn uvažována. Díla, jež mu bylo popáno
dokonati, nebyla a nejsou sice smrodatná; nic-

mén cena vtšiny dl tch pevyšuje tak mnohá
jiná díla, jež byla zvláštním sbhem okolností

druhdy velebena a pozdji uznána prostedními.

Z jednotlivých úsudk souvkých vj^jímáme

na ukázku jen nkolik slov, jimiž provodna
Svobodova illustrace »ádní v echách a na

Morav po bitv b i o h o r s k é« ve »Svto-
zoru« r. 1896.

»Výtený umlec náš«, praví se tam mimo
jiné, »jenžsejiž proslavil mnohými obrazy vele-

zdailými z dležité doby tehdejší, nakreslil pro

asopis náš episodu z velkého utrpení našeho

po bitv blohorské. Dsný to pohled, kterak

žoldnéstvo cizé a námezdné zuí v msteku
uprosted lidu bezbranného a to u pítomnosti

a na podporu eholníkv, kteíž se smli nazý-

vati »Tovaryšstvem Ježíšovým« a na praporu

svém mli heslo významné »ad majorem Dei

gloriam« (pro rozmnožení chvály boží).

Mnohý, jenž nezná dkladnji událostí teh-

dejší, vida na obraze Svobodov, kterak mezi

tím, co eholníci fanatití do plamene vrhají knihy,

obsahem i jazykem nenávidné, žoldnéstvo ukrut-

ností zhovadilou lid týrají, bezbranné (i ženy

a dti) tlukou, ubíjejí i jako stádo do kostela

vhánjí, aby odstoupivše od náboženství svého,

katolickým službám božím byli pítomni, a zpov
vykonavše, pijímali veei Pán pod jednou sp-
sobou, mnohý, pravím, bude se domnívati, že

umlec náš píliš pustil uzdu obrazotvornosti

své a spíše zobrazil nám nkterý výstup z dobytí

msta nepátelského, urputn se bránivšího, než

píchod komise do tichého, bezbranného msta
našeho, aby tam zavedeno bylo náboženství ka-

tolické.

Kdo by tak myslel, velice by se mýlil; nebo
obraz Svobodv nedí než pravdu, jak dálo se

v mnohých mstech našich, aniž odhaluje pravdjr

celé
;
nebo tu vidti jen násilí, kteréž se konalo na

námstích a po ulicích a nevidti onoho utrpení,

jež potkávalo obti nešastné v zátiší domácím

aneb ve vzeních smrdutých, temných a vlhkých,

že ani paprsky slunení nebyly svdky strastí

nevýslovných, kleréž se asto konily smrtí tak

zdlouhav se plížící, že se jí nešastnící ani do-

kati nemohli co vysvoboditelk}^ jediné.

Až hrza isti zprávy o tom, co se tehdáž

u nás dálo, když tak zvané komise reformaní

picházely do mst eských a moravských, aby

lid opt uvedly na víru katolickou. Nkolik ehol-

níkv (nejvíce jezovitv) v prvodu žoldnéstva

cizého vykonávalo úlohu tuto krutostí a zuivostí,

kteréž se nijak nesnášely s pikázáními Kristo-

vými. Z vdcv vojenských, kteíž pi tchto

pracích nejvíce zhanobili jméno své, v pední

ad stojí zuivci Španl don Baltazar de Marradas

a don Martin Huerta, kterýž zanechav emesla

svého pvodního (krejoviny), ve vojanin štstí

svého nalezl. Mužové tito s váleným lidem
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svým, zuili tak, že jméno jejich dlouho zstalo

postrachem a hanbou ve vlasti naší. Za to však

nahrabali si jmní ohromného a postupovali

v hodnostech. Bohužel však také nkteí lidé

domácí šli za píkladem tchto cizincv a

deli a týrali ubohé krajany své;

mezi tyto nesvdomité patí Mich~

na, Jeníšek a Zdenk Lev

Libštejnský z Kolovrat. —
Komu by se zdálo, že Jk
líení toto pece ne- JSk

é.

shoduje se s pravdou,

píliš jsouc pepja-

to, toho odkazuje- ,

me k podrobným J
zprávám i svd-

kv oitých a

to netoliko z

táboru pod o-

bojí, nýbrž i

katolíkv a

mužv hod-

novrných. —
Známá kníže-

ka » historie

o tžkých pro-

tivenstvích cír-

kve eské « jest

pravou haldou

Samých dokla-

dv, co tehdáž

lid náš snášeti mu-

sel*. — — — —
Celkový ráz um-

lecké individuality Svo
bodový lze shrnouti v slo-

va: poeta formy. » Bez-

barvý kartón, sepiou krytá

kresba jeho«, charakterisuje

jej jeden z vynikajících kritik F herÍK
eských, »byla mn vždy mi-

lejší než nkterý jeho obraz vyvedený v barvách,

v nichž trpl touže tradicí, jakou trply v po-

sledních desítiletích veškeré »školv« rakouské,

tradicí to bezživosti a bezesvtlí, copu a ouzkost-

livosti. Poesie formy a myšlénky šla mu nad

poesii svtla
;

onou vynikal rozhodn. Jeho

formy byly ušlechtilostí a dokonalostí svou ne-

smírn lahodný, byly akademickými, ekl bych

v platonovsky ušlechtilém smyslu«.

Svobodu stihl však osud, jako tak mnohý
rozhodný, ba vynikající talent: že život jeho

nevystail, — že byl díve sklácen v hrob,

než-li se mu podailo pivésti vzác-

nou hivnu svou k úpln plat-

nosti, t. j. než-li se mohl roz-

vinouti zcela tím smrem,
k nmuž nadáním i um-
leckou snahou svou

tíhl: na umleckou
individualitu ryze

a úpln eskou,
po pípad slo-

vanskou.

»Nejnovjší u-

dálosti eské-

ho života« —
charakterisuje

jej týž recen-

sent, » bohatý

fond eské hi-

storie, luzné

skvosty slo-

vanské poesie

národní, vše

v nm budilo

samostatné my-

šlénky a nutilo

jej, aby vtlil my-

šlénky ve formu

a výraz umlecký,

ryze slovanský. —
Mnoho v tom smru

dokázal, neskonale mno-

ho musí ve smru tom no-

vém výtvarné umní vbec
ješt u nás dokázati —- vlast-

paneaux ního cíle a osobní výše ješt

nedosáhl, ovšem bez vlastní

viny. — Platí-li, že žádná vc ve svt není zcela

dokonalou jen proto, aby náš duch ji doplovati

a tím sama sebe zdokonalovati mohl, tož jest

ve výroku tom pro umleckou autokritiku skryto

celé desatero — a obsáhlá vzdlanost Svobodova

desatero to znala a nadšená jeho vle pln je

uznávala. Svoboda pibíral co takový doplnk
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názor slovanský a inil tím pokroky v pravd
obrovské.

Vezmme na píklad Svobodovy fresky belve-

derské — zajisté koncepce bezúhonná, zajisté pro-

vedení svdomité, vzorn svdomité, vzorn pe-

livé; ale vezmte hned vedle toho novjší práci

Svobodovu, prostou, ernou tu illustraci k písni

»husitské«, ta vás rozechvje, nadchne, i pímo
unese záchvatnou silou svou! Jeho »Jan Zižka«,

i etné koncepce jiné, známé z illustrac »Kvt«
a »Svtozora«, mají tutéž hloubku myšlénkovou

a tutéž sílu citu. Nkdy se cit ten až pechvacuje

a nkdy se tlaí až pes píliš mnoho myšlének

do popedí -— to je ta pomrná nhotovost, o které

zmínno. Ovšem zmínno z nejpísnjšího až

názoru esth etického, jakého snese zas jen umlec
ceny Svobodovy «.

Potud úhrnný úsudek souvkého kritika, ne-

nadsazujícího, nýbrž posuzujícího písn, ale zá-

rove spravedliv. Úsudek ten zdá se nám býti

povznešen nad veškeré panegirikon, jež by bylo

zajisté nehodno umlce takové myšlénkové a ci-

tové hloubky a tak ryze umlecké snahy, jimiž

Karel Svoboda vynikal.

Slavné jaro.

Pohádka krve. V dlouhém odíkání,

za snní noních tajn zkvétala

a te! — tak rud zaplála

a vysmála se odíkání

a div zavýskla do jarních vtr vání.

Omladlou mízu pije z dechu zem
a horkou touhu z tmavých zrak žen

smích jásavý má pro ten zmatek ve mn
s refrénem jedním : ven, jen ven

!

za novým obzorem, jenž neohranien.

Jsou hloubky neznámé, závratné výše,

kam nedostoupla inspirace chvil,

jsou tla svží, každé prudkou vní dýše,

jsou istá snní, jdoucí tiše —
a po tom prahnu, bych se žhav zpil.

— A pro Vas, která pohádkou jste sama,

verš galantní by blasfemií byl,

pro Vašich oí smutné drama

mám pohled mkký za veerních chvil

a teplý ruky stisk, jak v dlouhé zim byl

KAZA. - NAPSAL V. OTOMAR.
(KONEC.)

VI. — Tož ona to poznala, že se se mnou
nco dje! Hledali jsme jednou spolu

místo v lese, kde byl nej krásnjší rozhled po

vkolí . . . nenašli jsme ho. Šli jsme smutni a sklá-

rnám dom. Mleli jsme a tu nešastnou cestu

v její hlav kdo ví co se dlo!

KAREL TOMAN.

»Musí být konec nejistoty«, pravil jsem si,

když jsem byl doma sám. »Na to zmítání ?«

Nemohl jsem usnouti v noci, i vzal jsem do

rukou evangelium. Bylo to tak dávno,
J

co jsem

je etl. A hle, sotva jsem peetl nkolik ádek,

jakobych našel, co jsem hledal: »Opus bratry,

role, sestry, ženu a jdi za mnou. Jsem cesta,

pravda, spasení, život. « A víc a více znlo ve
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mn tch krásných, nehynoucích vt . ,
. »Kdo

ví ve mne, živ bude.« A já jsem uvil.

Uvil jsem té noci, když jsem se rozlouil

s Helou a poznal jsem v Kristu svého spasitele.

Usínal jsem . . . Stál pede mnou, jasný a bílý,

obliej ml Hely a kladl ruce mi na hlavu. Pla-

kal jsem ve spaní . . . Svtlo lampy mne zbu-

dilo, bodalo mne v oi. Zhasil jsem je a spal

jsem tiše do rána. Mluvil jsem toliko málo s Helou

a skoro vždy o Kristu. Zdálo se mi o nm,
vidl jsem jej tak astokráte ve spánku svém . . .

A pak jsem již náležel jemu, toliko jemu!

A Hela to vdla; pronikla to srdcem ženy,

jejíž cit uhádne všecko. Její nervy se zachvly,

její bytost se vzepela — — Tenkráte

však jsem nic o tom nevdl, nic toho

nedbal, že její zrak druhdy tak otevený,

ml nyní pohledy dlouhé, jež zdály se

pronikati prostory nám ztajené: že m-
nila se, jakoby vlivem záhadných ne

mocí. Nemohl jsem toho dbáti, jelikož

sám tonul jsem ve svt novém, kde da-

leko ztrácel se klam smysl . . . Ach,

tenkráte jsem poznal, co je krása, neb

jsem ji vidl, vidl istým okem své

duše. Co dív mé oi kalila váše, já

nyní zel ženy jak kvtiny, bez touhy

je míti, jako krásné obrazy a sochy, jež

píroda dala ve svj atelier. A poznal

jsem cíle pírody, ne tu jalovou užite-

nost, za níž se pídíme, ale cíle krásna,

pemny formy, barev a ton, jež zdají

se být zbytený. Každý list stromu, mo-

týl, kvtina, mly pro mne nevystihlý

pvab. Paprsky zlata, tkajícího oponu

slunce za vrcholy strom a po stráních

hor, ty stíny vlhké, tu zele radostnou,

jas plamenný, jsem pozdravoval jako-

bych byl umlcem. Ano, vykl jsem to

slovo . . . Zmnil jsem se v umlce a po-

chopil jsem slova Klaudiova v Díle,

že genius musí být istým ! A tenkráte

jsem byl istým, když chodil jsem veer
ulicemi, tonoucími v horku, kde hlaholil

smích dovádivých milenc. A to všecko

bylo ode mne daleko, jako daleko bylo

mé mládí ... I myslil jsem: Bh, ten

klidný a Rozum sám, že nic neví o váš-

ních, jimiž bouí a trpí srdce lovka. Neví nic

0 utrpení, protože je nechápe, protože nás, je-li

Dobro samo, stvoil jen k dobru a ku štstí.

1 cítil jsem tíhu hmoty, jež ostatní lidstvo svírá,

boj o chleba, pot tváe, porod ženy, nemoci tla,

útrap3^ duše; a nade vše jsem se vznášel v plái

soucitu, jako msíc, obtoený závojem par jde

v istý zenith.

Co mohl jsem o tom Helen íci? Kolikráte

jsem psal jí za nocí a ráno spaloval své listy . . .

Pak na venek jsem byl tichý, nebo ona byla

pede mnou jinou Helenou, její duší a její

krásou. Vidl jsem ji krásnjší nežli díve . . .

Vzpomínám toho obrazu, když pluli jsme v loce

J. ŠPILLAR. STUDIE.
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po ece kolikráte za odpolední, chýlících se k ve-

eru. Vzpomínám, jak slunce celovalo hedvábným

leskem její tvá, když u kormidla ídila smr
naší plavby. Vesloval jsem tehdy tak rád, dívaje

se mlky na ni, a dál v pozadí, které ovíjelo

její zjev . . . Olivové stíny beh v ece, pruhy

zlata na vod, tpytivé koruny strom, v dálce

zamlžené lesy a nade vším hluboké modré

nebe . . . Ty poslední chvíle štstí, které jsme

ztrávili spolu, z mé mysli nikdy nevymizí; ty

chvíle, kdy mleli jsme oba, co niterný svt náš

byl jeden a týž. Vždy »nejpknjší písn nezpí-

vané, nejkrásnjší slova nemluvená.

«

VII. — Až byl konec mé dovolené a musil

jsem odjet. ekal jsem toliko na chvíli, kdy se

rozhodnu; vdl jsem o rodin strýcov, že ne-

bylo zvykem, initi k nemu dlouhé pípravy.

Strýc ani teta by se nedivili, kdybych jednou

po obd vstal, dal jim »S pánembohem« a od-

jel. Ale stejn prost ml jsem opustiti Helenu?

Konen jednou na veer, když opt jsme spolu

byli na vod, jsem se rozhodl . . . Pamatuji se

skoro do slova na tuto naši rozmluvu
;
ba v upo-

mínkách vrací se mi zpt celý ten obrázek, kte-

rak jeli jsme s Helenou na loce po ece. Jak

ona kvetla v dob naší krátké lásky a jak tehdy

sedla naproti mn, bledá v ten podzimní den,

který mi íkal všemi svými p-vaby: Je sice

krásn dosud, ale pijde již zima a ty musíš

pry! Bavili jsme se veslováním, a když veer

chladné své stíny rozestel daleko po ece, jali

jsme se hovoit, nechávajíce loku voln ply-

nout po hladin. Zaal jsem z daleka: »Stromy

žloutnou a listí padá do vody.« Jeli jsme práv
kol olší. Ona sáhla do vody a vzala jeden uvadlý

list a mlky zase jej vrátila. »A den za dnem
stejn tak opadává«, poznamenal jsem. »To

listí . . . ,
to listí, « ekla. "Zdali pak vzpomí-

náš,® obrátila ke mn pohled »na ty rže — ty

ztracené rže?« Usmál jsem se. »A jestli pak

vzpomínáš na ten den v lese, jaks mi vyprávl;

tehdy byl výlet . . .« — »Ah, ty jsi sentimentální.«

»Ba, tenkrát jsem jí byla, vždy jsi to sám íkal,

když jsem ti vyprávla onu povídku naivní
;
chtl

jsi, abych etla jiné knihy. A práv vera jsem

etla »Rodinné štstí« — je to nco podobného,

ale zas jinaí a jak jinaí. Skoro jako s námi;

znáš ten veer, když strýc Sergj mluví s Má-

šou v podobenstvích, než se rozejdou ?« — »Ah,

rodinné štstí, « pravil jsem, cít lehkou bolest

u srdce, »také jsem to etl kdysi. Líbila se mi

pi tom ta jednoduchost. Rusové jsou ve všem

jednoduší. « . . .

»Ta rozmluva mi tkví v pamti ... On se

chtl s ní rozlouit a zatím — — « pi tom zlehka

pimhouila oi.

»A já také se chci rozlouit, « ekl jsem náhle.

»Snad abych zítra již odejel; má dovolená již

koní.

«

»A kdy zase pijdeš ?« ptala se (to divné za-

chvní otázky), klopíc oi.

"Ani sám nevím, « ekl jsem vyhýbav. "Zby-

ten vás obtžuji. Všichni trpíte mým pobytem.

Tvj tatínek mi tuhle íkal: »Co pak ty, tys

juž zdráv, ale Hela njak postonává«, jakobych

já tím byl vinen.

«

»Vždy jsem dosti dlouho se ovládal«, po-

kraoval jsem na její skoro tvrdošíjné mlení,

»abych nerušil tvj klid. Ale což mohu za sebe,

jaký jsem? Bude ti daleko lip, až odjedu.

«

Byl jsem zmaten; chtl jsem jí se svit a

nešlo to. Vzal jsem vesla a vnoil je prudce do

vody.

»Ah, tob je snad lehko takto mluvit, « ekla

tiše. »My se rozejdeme a bude dobe; nic nás

neroztrhne, protože nic nás nepojilo.

«

"Myslím, že to má tak býti . . . uznej sama . .«

»Což tedy život«, pravila, »život náš sám
nic neznamená ?«

»Ah život — dobe jsi vzpomnla. Což kdy-

bychom se byli nesešli? A nežil jsem díve? i
znáš mou minulost ?«

"Neznám a nechtla jsem ji znát. Myslila

jsem, že se zmníš, jako já se zmnila.«

Po chvilce vzájemného mlení:

"Piznám se ti : bála jsem se t první as.

A dnes jsem již uvykla . . . Vím, co znaí každý

rys tvé tváe, každý pohled oka tvého, zachvní
as, pohyb tvé ruky — nech mne, nevyrušuj

mne . . . Chtla jsem kolikráte tak mluviti s tebou,

od srdce k srdci, nebo ty nejsi tak bez srdce,

jak jsi se dlal. Ty nejsi jen hlava chladná . . .

Divíš se, že víc nejsem tou Helenou, jaká díve

byla. ekni, kdo zmnil mou duši? A ty pravíš,

že to nic není, se rozlouit.«
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»Není to snadné, « pravil jsem zvolna, »ale

musí to být. Díve jsi byla tak smlá a silná,

nyní jsi však zmkla. Já však potebuju ženu

nesmírn silné vle, daleko silnjší než já, která

by mne ovládala a nutila vždy, víš. Neznáš mne
docela; jsem pece jen lovk blaseovaný.« (Co

jsem to ekl!)

Ona nic neodpovídala. Le z oka jí vytryskla

slza a tžce, zdlouha jí splynula s as.

Takový byl ten veer . . . zapadlé slunce za-

nechalo po sob svtlo v prostoru, jako naše

minulost zbylé dojmy . . . Lehounké páry vzná-

šely se nad vodou; chlad a lítost mnou zachvly.

»Helo, Helenko, mohla bys

mi odpustit ?« Vzal jsem ji za

ruce.

A tu srdce mi pravilo, že

by mi odpustila všecko.

VIII. — Když pišla dom,
poznali, že stn. Nastydla, tu-

ším, chladného toho veera;

zimnice a horeka jí otásaly,

a já myslil na odjezd. Neml
jsem odvahy, ji navštiviti, když

ležela, rozpálena nemocí a mu-

kami duše. Chtl jsem jí íci,

že bude zdráva, že mne po-

chopí; že pozná, že není nej-

vyšším blahem to, po em so-

becky touží skoro všichni, po

rodin, po dtech; že jsou mil-

liony rodin trpících, milliony

dtí chudých
;
že dlužno obto-

vati se a žít pro blaho jiných.

Vstoupil jsem a mleli jsme

dlouho. Sedl jsem u její lože

a pak jsem zase mluvil. Mluvil

jsem o tom, že city mohou nás

opojit na chvíli, že však je tu

ješt rozum, rozum, a ten mi

praví, že bychom brzy vystízli-

vli, že ta tam byla by její od-

vaha. Pišla by bída, sklamání,

utrpení a konec — hrozný ko-

nec

!

A vidti ji znienou, ob-
tovanou! Mluvil jsem, sám již

nevím co, o žen budoucího

vku, o tom, jaká bude Hela,

až se pozdraví, a slyším jen odpov, že srdce

ženy se nedá emancipovat . . . Louila se se

mnou
;
vdla, že se snad uvidíme, ale navždy

(ach navždy!) že zmizel sen její mladjtch let.

»A jak ty budeš žít? ekni mi, jak ty budeš

moci žít ?«

Slyším stále v duchu ten hlas a vidím ve

bílých polštáích její tmavé vlasy; a v oích

slzy, které mne schvátily k polibkm. Líbal jsem

její ruce a pitiskl k sob její drahou hlavu . . .

Hle, co padlo mi v oi: obrázek biblický na stn,
ta stará báj o ráji, o Adamu a Ev, a cítil jsem

po tisíci letech, že v srdci muže jest Adam a
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v srdci ženy Eva ... a slzy tžkého bolu zalily

mj obliej. — »Ty pláeš ?« ekla mi, objímajíc

mne nžnýma rameny a dívajíc se na mne ro-

zeveným okem veliké lásky . . . Vidl jsem oi
žen objímajících, oi vášnivé, ale nikdy jsem

nespatil takovéto oi . . . A stále je vidím . . .

jdou se mnou ... »0 ml, vždy já jsem šastna,

a jak jsem šastna. « — — —
Chystaje vci k odjezdu, pišel jsem na po-

dobiznu Heleny. Nemohl jsem se zdržeti. Sedl

jsem ke stolu a dlouho, dlouho díval jsem se

v tuto tvá, usmívající se blaženým úsmvem
dítte. A já ml sklamati ji, setíti pel neviny

z této bytosti, kterou jsem zbožoval. A nikdo

nevdl, jak mi bylo v srdci, jakou hroznou bo-

lestí bylo seveno

!

Vil jsem, co bylo její touhou, páním je-

jího života: se mnou žít a mne zachránit. Ale

jak jsem mohl pijmouti její ob? Ta doba mi-

nula, kdy Don Juan budil soucit a ženy si jej

zamilovaly v tom pání spozdilém, jej oistit.

Co dalo se na mn zachránit? Mdlé srdce, una-

venost k smrti, touha odpoinku; kdežto život

chce boj a zápas a sílu.

Se strýcem promluvil jsem nkolik málo ne-

zbytných slov. Nedošlo mezi námi ani k vysv-
tlení — k niemu nedošlo. Ostatn, co ml jsem

mu vysvtlovati ? Ze byl jsem nešasten již od

narození, že jsem byl stržen vášnmi, které

mohly býti krásny a šlechetný, kdyby se mne
byl nkdo ujal; nkdo, kdo by mi byl porozuml.

A místo vychování, místo toho, co jsem žádal

od tch, kteí mne milují i mohli milovat —
ošetovali mne jako rostlinu, jakobych ml toliko

rsti, dávali mi jíst a pít, co staí snad psu k ži-

vobytí; ale má duše chvla se v tom ovzduší

a toužila výš, tak jako mladý orel, vyrostlý

mezi drbeží, chce ven vylett na skály, chce

stápt v slunci svá kídla, vznášet se nad lesy

a kikem svým volatí ty, kteí jsou králi vzduchu

s ním. Místo toho však sestíhali mu kídla a

nechali jej živoiti v prachu

IX. - Odejel jsem a dozvdl jsem se o He-

len, že nespala skoro nic, mla jasnovidní

v plnocích, mystické extase, blouznila o Kristu

a prodlala všecky ty stavy, kdy lovk potácí

se na kraji šílenství. V tchto dnech, které rvaly

jí nervy a pily krev, psala mn listy, jež by

mne byly zbláznily — —
Nicmén silná její povaha fysická nabyla zase

vrchu; Hela se pozdravila.

Snad i zapomnla
;
vždy od té doby již uply-

nulo nkolik let. Snad je dokonce vdána, má
dobrého muže, zdravé dítky a je šastna. A což

vzpomene-li, snad i jí to bude k dobru, co pe-
neslo se z mé duše v její; za tch neviditelných

styk snad zbylo nco v její bytosti, co se zdlí

její dtem a jejímu okolí. A já? Nepoznám již

nikdy tu, po které jsem blouznil, ženu, s kterou

bychom vysoko se vznášeli nad davem, v tch
jemných sférách duší, povrhujících prostedností,

byli chápáním druh druha a mli mluvu srozu-

mitelnou toliko nám. Té ženy, v níž ml jsem

najiti zosobnný ideál krásy a dobra, nikdy víc

nepotkám. Ale budu žiti tiše, a jestli ne pro

štstí své, snad pro štstí jiných. Jak budu žít,

jestli nejsem niím v pírod, kterou jsem na-

darmo zbožoval a bez tla žen, které jsem

marn miloval? Není možno, aby ve svt bylo

zniení a zmar. I mj nynjší život musí míti

cenu. Musí míti cenu poznatky dobra a zla,

v toku dní nadsmyslného
;
v tom, že vidím oima

mých bratí v duše jejich a splývám s nimi.

Budu konen pece jen objektivným, vystoupím

ze sebe a poznám Lásku. Le — není to zkáza ?

Nebude se mi moci íci: Tys strávil jednu duši,

vypil krev jednoho srdce, zniil jedno mládí?

Co to znamená, že za nocí, kdy sotva usínám,

probouzí mne náhlé údery v nervech
;
co zna-

mená, že stále se mi zdá slyšeti šum vzdálených

hlas? Nikde odpovdi. Bojím se, že šílím. Noc

je kol nmá. Msíc nesvítí. Na nebi není hvzdy
jediné .... a v hlav mé to kvílí:

Helena, Helena!
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Zda ješt pamatuješ . .

.

Rostl v lese.

^da ješt pamatuješ ten úzký byt

s jedním oknem, kam utekli jsme lidem,

kde jsme se uili spolu žít,

až eklas mi s klidem:

Mžeš jít!

?

-Rostl v lese javor bílý,

brzo výše vtve jeho

nad okolí vystoupily,

v jase svtla nebeského

o pozemském blahu snily.

Tam jsme se modlili kdysi

modlitby ponížených, nízkých,

ohlas dvou duší jásavých, blízkých,

nebe jsme vymodlili si.

Má ho zem napájela,

slunce zele posílalo

vysnnou mu duši dalo,

duše istá jinam chtla.

Na stn kížek, pod ním lože,

a ta dobrá chleba skýva,

ten celý štstí rok, ó bože

!

Sekyra ho podtínala,

duše bílá

mízou vykapala.

Slyšelas zlato kdes zazvonit

a eklas tak zmnná, divá :

Rostl v lese javor bílý,

hmota zbyla,

Mžeš jít! koeny duše shnily.

Pod jabloní.

P rchl mráz a prchly mraky

zelenými nad povlak}'

polí skivan zahnal hluš

a huš

!

už tam zmizel pod oblaky.

V slunka démantech se cloní,

milost prosí, zažadoní

pro malounké, teplé lože

bože

!

na poli tam pod jabloní.

Vyprosil ji, te sjel bleskem

k zemi s rosných perel leskem

kde pro v žit na úsvit

dít

žínka chová s steskem.

Už ho vítá plna vzntu,

už k ní ušed po peletu,

do postele — štstí celé —
stele

chrpa v hnízdo plno kvt.
JOSEF HOLÝ.

AŽ vejdeš, paní MÁ . .

.

Odpov píteli A. B. Dostálovi na báse jeho „Ty nevejdeš . .
.“

O, ty mi odpouštíš, že k modle jsem t snížil

a místo lásky sve jen bílý dal ti kvt,

jak híšník kajícný jen z dálky se ti blížil,

a celý chvje se jsem sotva k tob vzhled’.

Já myslil, dobrý bloud, že nejdeš, jak my, svtem,

že z ráj neznámých jsi sešla dol k nám,

bys krásy andlské mne otrávila kvtem
a dál zas letla — a já tu zmíral sám . . .

A já se modlíval : »Ty, která nikdy ke mn
nevstoupíš soucitn, svou milos neskloníš

ke tvoru bídnému, ku synu šedé zem . . .!«

a tak a podobn. — Však ty mi odpouštíš.

Tvou krásu seraf, jež nebe svítí jasem,

ty smavé oi tvé, které mne opily'’,

tvj arodjný alt, jenž zdá se svtic hlasem —
jak mohl chápat vše to hoch Tvj zpozdilý . . .!

Však hích jsem poznal svj. A ty jsi usmíena

tisíci polibk, ty istá duše má.

A nyni sladký slib, když láska oištna,

ti šeptám vášniv: — — Až vejdeš, paní má . . .

MILAN FUÍK.
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Mýlí se, kdo myslí, že rozvoj

umní závisí od umlc a že ná-

ek na pomry jest vždy jen vý-

mluvou neschopných.

*

Vzpomínám astji na radu prak-

tického pítele: »Nese, nemaluj,

radji si to obejdi. « Soudil jsem

v pýše : Tvá práce promluví za tebe.

Práce snad mluvila, avšak kdo jí

rozuml? Stále ješt platí: Líná

huba, holé neštstí; jemnji: lo-
ve pii se, Pánbh ti pomže.
»Pii se« znaí

a
nyní: »Obejdi

si to«.
*

Mýlíš se, že by »praktinost«

byla vzácnou mezi umlci; kde by

se vzala jinak ta spousta prosted-

nosti? Naopak jest k neuvení,

jak vyvinut jest výnosný smysl ten

asto i u nejmladších, nejastji tam,

kde pro umlce mimo úad není

mazaného chleba.

ROBTY Z DOPISU PÁTEL.
FEUILLETON. —
Vzájemná úcta mezi umlci podmínna

jest spíše uznáním poctivé, silné snahy než vý-

sledky práce. Váha životního díla umlcova ne-

spoívá v soutu jeho dl, nýbrž v tom, zda

dovedl v dílech svých zachytiti svj svt.

Volte umlce pro dílo umlecké obezele

a opatrn, ale když se pro umlce rozhodnete,

LAD. NOVÁK. FRAGMENT CYKLU »KOVAR A SMRT«

Umlci praví: »Nepotebujeme

kritik, nýbrž jemn cítících pro

umní zanícených referent, kteí

by slepým oi otvírali« — a zapo-

mínají, jaké sebezapení žádá ta-

kové referování. (Píšt dále.)

svte mu práci s dvrou. Mluviti do prací

umleckých pineslo zídka dobré ovoce.

Jelikož mnozí vdí, jak dležitým jest pro

zdar a jakost díla »dobrá objednávka«, pro se

divíš, když vidíš i vynikající umlce shánti se

za objednávkou takovou; není málo tch, kteí

sjednali jménu svému lesk a váhu opatením

»dobrých objednávek«. Sháku takovou lze tudíž

snadno omluviti; kdo však pesvdení, národ-

nost a snad i víru dovedou obto-

vati »dobrým objednávkám «, tm
nev, že jsou umlci.

*



ENGELMÚLLER.

BABÍ

LÉTO.



383 VOLNÉ SMRY 384

— »VLAST TRUCHLÍCÍ«. (Vyobrazení viz na sí. 307 a

310 ísla 7 ) Josef Mauder stran se v poslední dob (od

jubilejní výstavy) všech výstav, pracuje na díle, které úpln
hotové, umlecky velice cenné a do nej menších detail svdo-

mit propracované staví na místo jeho urení. Jako ukázku

práce jeho podáváme jednu z postranních soch známého

Slavínu na Vyšehrad, Vlas truchlící.

— Jako ukázky výstavy výroní V Rudolfín pinesli jsme

v ísle minulém Knúpferovu studii »Porto Nerone«, Alšova

»Kuneše z Blovic«, Dvoákovo »Na sklonku jara«, Urbanovo

»Zlato« a Raškova »01ejkáe«; v ísle tomto pak M. Svabin-

ského »Splynutí duší*,- F. Bílka »Typ z Táborska«, F. Ko-

vána »Odtékání«, Jos. Holuba »Dinovo Brdo, poledne«, Jos.

Pekárka »Zpov«, Aug. Vlka ^Podobizna*, K. Tmy »Sou-

druzi v povoíání«, F. Heríka »Paneaux«, J. Spillara »Studie«,

Ant. Slavíka »Františkánský kostel v Bechyni n. L.«, Lad.

Nováka fragment cyklu »Ková a smrt« a F. Engelmúllera

»Babí léto«.

ZPRÁVY UMLECKÉ.
— eští malíi, pp. V. Brožík, redaktor akademie umní

a Vojtch Hynais professor na téže akademii vyznamenáni

byli vládou spsobem u nás vzácným : V. Brožík povýšením

ve stav šlechtický a V. Hynais ádem železné koruny III. tídy.

— Fontána ped Rudolfín m. Zprávu z minulého

ísla doplujeme následujícím: eská spoitelna uchopí se

sama iniciativy, a vyzve nkteré (?) z poctných — umlc
k užší konkurenci.

VÝSTAVY.

— V salon Topiov uspoádána výstava prací f Bed.

Wachsmanná, dále originál nových Gerlachových allegorií

a kreseb Stuckových. Zprávu ponecháváme pro íslo píští.

58. výroní výstava Krasoumné jednoty pro

echy v Praze. —
V ísle pedešlém zmínili jsme se o kvantit obraz vý-

stavy rudolfínské. Máme-li se dnes zmíniti o její kvalit, mu-

síme íci, že výstava letošní rozhodn je slabší výstav pe-

dešlých. A není divu; vždy seznam zakoupených vcí jasn

illustruje smysl, kterýž umnímilovné kruhy naše pro umní
chovají. Le o tom snad budeme míti píležitost ješt se zmíniti.

V barevném chaosu letošní výstavy nacházíme však pece

nkolik skuten vynikajících vcí, které skytnou opravdový

umlecký požitek tm, jimž umní výtvarné duševní potebou

se stalo.

Mezi práce tohoto druhu poítáme na prvém míst dv
nevelké studie Hyn ais o vy, kteréž jako léivý, uklidující

prostedek psobí na naše pestrostí barevnou unavené a roz-

rušené nervy, svým barevn harmonickým klidem a onou

zvláštní noblessou lomeného svtla, jímž modely Hynaisovy

jsou oblity. Mimovoln pi umístní práv tchto obraz cí-

tíme nedostatek vzduchu kolem; vadí nám ono dotrn se

tlaící a tísnící okolí.

U studie k »Parisu« (. 132), ženský akt v plainairu, ob-

divujeme eleganci pohybu a jednolitost mkkého tónu plet,

na kterém reflex zelený s pletí dokonale slouen, takže i na

toho, kdo neml píležitosti barvitost tla pod vlivem oblohy

a zelen v pírod pozorovati, psobí všemi svými pednostmi.

A pi tom pi vší tónové tlumenosti podán delikátn same-

tový, záivý tón pleti. Líto nám jen, že nevisí v síni vý-

stavní veliký ten obraz »Soud Parisv«, ku kterémuž studie

jak letos, tak i ped tím jsme obdivovali.

Obraz druhý (. 131.), podobizna dámy s díttem, honosí

se rovnž všemi tmito pednostmi. Pojetí je pvabn rozto-

milé, hlavika dítte neobyejn oživena, ve tvái matin
zvláštní ušlechtilý klid, celek pak dkazem, s jakým re-

spektem umlec ped pírodu se staví a tuto studuje.

B. Knúpfer se nám letos presentuje celou adou prací:

nedespektujef pes úspchy jinde docílené výstavy domácí.

U vdomí pednosti svých prací, vystavuje Knúpfer osm

obraz rzných sujet. V jednch dokonale ovládá hru vln,

v nichž obráží se obloha s odleskem paprsk zapada-

jícího slunce, tak lehce plynoucích a pohyblivých, že man
oekáváme, že nymfa njaká neb siréna, s nimiž malí svoje

moe tak úzce sluuje, každým okamžikem vynoiti se mže —
a pi tom ješt poutá nás barevný soulad celku, v kterém

lehkost tak výborn zachována, — v druhých se stejnou sou-

vereností poíná si ve svém dívjším oboru figurálním.

Studie námoníka (. 165.) zde vystavená, mimo typickou

karakteristiku zamlouvá se nám sytostí svojí široce nanášené

barvy a silou tónu, s jakým se proti nebi odráží. Stejn ce-

níme i studii aktu (íslo 166.) a tu již záruky pravdy po-

strádáme. Z marin Knupferových klademe letos nejvýše »Po-

slední zbytky Porto Neronc« (. 160. reprod. v . 7. V. S.),

dále »Veer « (. 159.), »Ped bouí« (. 161.)

V Schikanedrovi stále více hlásí se nadání jemu

individuelní, jemuž již loni skvlým zpsobem byl výraz dal.

Letošní práci jeho »Veer« (. 173.) dlužno vaditi k obrazm
náladovým, kterým vedlejší je sujet, hlavní však vcí barevná

souhra a harmonie celku. Prostý motiv, na kterém Schikanedr

experiment svj provedl, pedstavuje staenku u stolu sedící,

s hlavou nachýlenou, rukama v klín složenýma, na kterouž

padá svit lampy s jedné a chladné svtlo odumírajícího dne,

lehkými záclonami se prodírající se strany druhé. Tyto dv
protivy rzných svtel vzájemn vyváženy a výborn vystižen}'

psobí klidn a harmonicky. Ped seriosností zde se zraící

pln}? respekt!

Aleš, tato bílá vrána v síních rudolfínských, zastoupen

letos jedním z výborných svých list, tentokráte hejtmana

táborského »(Kuneše z Blovic,« . 536.) pedstavujícím.

Práv zde máme píležitost porovnat! mistrnou, lehkou a

pi tom tak svéráznou kresbu Alšovu s pracemi okolními, v kte-

rých najdeme ponejvíce mnoho píle, propracovanosti a svdo-

mitosti; ale to ie také vše. Alšovu hlubokému citu naproti

tomu staí nkolik energických, živých linií, kteréž ale pee
ruky mistrné na sob nesouce, pln látku pedsevzatou po-

dávají.

Bohužel po všem tom, co o Alešovi nejen doma ale i za

hranicemi psáno a mluveno bylo, piznati musíme smutné

faktum, že ne Alšova mistrná kresba (která žádaným obnosem

120 zl. ani pibližn není vyvážena), ale ledajaká hloupá,
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jako pod lupou provedená zátiší (na p. ono v sále III. za

700 zl. zakoupené zátiší!) se lehce prodají. Co nadláno eí
o svérázném eském umní — a na ocenní jeho kupují se —
cizí, drahé škváry.

V. Brožík vystavuje genrový obraz » Dti v lese« (íslo

130.) a velký historický obraz »Tu Felix Austria nube.« Ob
díla prozrazují ruku rutinovaného mistra.

Prvnjší obraz hlásí se k nám jako dobrý známý z jubi-

lejní výstavy. Dti na nm svými nenucenými pohyby a

výrazy tváí, celek pak ladností se zamlouvá; le malí

historických vcí se v nm nezape. V enterieru lesním, kde

modely nejsou seveny tyijn stnami, v tak volném pro-

storu, kde zelení vše dýše a jásá, rádi bychom si odmyslili

ony tupé, nahndlé tóny, kteréž nejen pletí, ale celkem vbec

se táhnou. Daleko více snad jsou na míst pi druhém, jednom

to z nejvtších historických obraz Brožíkových.

Poznáme na nm, že látku umlec si sám nevolil. Plátno

obrovských rozmr je úpln ovládnuto. Ceremonie sama

sebou nese již takový svátení klid, lépe eeno snad upja-

tost, že v tom ohledu umlec ml ruce vázány, a to v tako-

vém historickém díle pro malíe zajisté není okolností šastnou.

V popedí chrámu pekvapuje velké svtlo, kteréž by ve sku-

tenosti bylo asi daleko tlumenjší, a následkem jeho pak

voskovice záiti by musely silou daleko intensivnjší. Obraz

má své urení, malován je na nejvyšší rozkaz, a každá

figura má svj kestní list, a tu ovšem musí míti prioritu

ped skuten chrámovou náladou, pi které zajisté všeliké

choutky »moci na toho i onoho prstem ‘ukázati,« odpa-

dnouti by musily.

F r. Že ní šek zastoupen temi podobiznami, z nichž

práv ta nejmén officielní a representativní ^Hrabnka Leont.

z Thun« nejvíce se nám líbí. Podoba iní pesvdující do-

jem jak v kresb, tak v barv. Tractament pleti je co nej-

jednodušší, což práv jako velkou pednost zde uvésti mu-

síme, nebo málo prostedky mnoho dosaženo. Druhé dva

mužské portraity jsou portraity representativními, což ovšem

jen v ídkých pípadech mže býti ku prospchu. Energické

držení tla, jasná a pevná, uritým osvtlením podporovaná

kresba staví tyto portraity na ono místo, kde dostává se jim

skuteného porozumní od každého. Absolutní podoba a kara-

kteristika hlav byla zde cílem Ženíškovým. V tom ohledu

sotva bychom si páli více.

Jul. Maák po mnoha letech vystavuje dv, k dekorativ-

nímu úeli urené krajiny, pohledy to na Karlv Týn a Zvíkov

(. 896. 897.) Jednalo se zde, abychom tak ekli o portraity

dotyných hrad, a dané rozmry i tvar ploch vyžádaly si

ideální jakési stanovisko umlcovo. Nejsou ladny do zlatých

rám a také asi není poítáno se svtlem dvorany Rudolfina,

v kterém jsou vystaveny. A nemýlíme se zajisté, tvrdíme-li,

že práv ony lomené šedé tóny, do nichž ob krajiny sla-

dny, výborn jsou vypoteny a v dobrém budou kontaktu

s architektonickým okolím, pro njž jsou namalovány. Máme
za to, že budeme míti ješt píležitost i o ostatních v týž

cyklus spadajících malbách pi prohlídce definitivní malíské

výzdoby musea král. eského promluviti.

H. Schwaiger zaslal ti práce (. 178., 179., 244.) rázu

ist krajinného. Pekvapují obzvláš ony dv (. 178.,. 179.)

kteréž mnohem blíže stojí dnešnímu pojímáni krajiny, oproti

dívjším rázovitým a siln individuelním rysem se vjrznau-

jícím práem tohoto mistra.

J. Schusser rok co rok podává nám ukázky vzácn

svdomitého, seriosního snažení a rok co rok vi sob po-

žadavky stupuje, aniž by se odvážil tam, kde by nestail.

Piznati musíme, že každým sv3'rm novým dílem postupuje,

a tak i letos podal výkon, kterým dociluje místa v posicích

pedních. »Májový veer« (. 225.) je jedním z tch nemno-

hých obraz letošní výstavy, které každému interessentu

utkví v pamtí. Motiv je pevahou krajináský, je to studie

parku v podveer se stafáží díví postavy, kvty kaštanu

trhající. Kontrastem v zadu zapadajícího slunce, jehož pkn vy-

stižené paprsky korunami kaštan se prodírají a dole na

trávník jakož i na figurku ženskou padají, vystupují chladn

všechny stinné partie obrazu, což reflexem modrarých tón
od oblohy ješt zvjlšeno. Tím zpsobem vymaloval Schusser

znamenitou, modravou stupnici barev, již rznobarevné sku-

piny kvt v popedí v hloubce doplují. Zelené reflexy hrající

po bílém šat dámy, jakož i na pleti jsou vjHen podány.

V zájmu celku jen trochu více koncentrovanosti bjmhom si

páli. »Májovým veerem« Schusser dokumentuje svou vy-

splost individuelního nazírání.

Druhý obraz (. 191) jeho je portraitní studie mladé

mužské hlavy, tmav ze stínu proti sluncem ozáené budov
se odrážející. Nacházíme zde nejen dobrou karakteristiku, ale

i výborné tónové kvality, pes to, že lecos asem ponkud
ztemnlým nám pipadá.

A. Wiesner súastuje se výstavy hned na poprvé ve-

lice šastn. Opomíjejíce kresby z reprodukcí v tomto list

známé »Draky« a Obálka na »V. S.«), zmiujeme se pouze

o tech jeho obrazech, jež všechny malovány za soumraku,

když s mizícím svtlem vše stapí se v chladný ton, v nmž
kontury mizí a se rozpouští. Z nich po našem soud stojí

nejvýše »K veeru« (. 105), kde velice dobe uhozeny tóny

soumraku v park i na dámu na lavice sedící se snesšího.

Pi nm nejvíce zachován a jednotn udržen celek. Le i pi
druhých dvou a sice »Smutku« (. 92.) a »Na stop« (. 112)

uzíme s úsilím vjrpozorované, by ne tak rovnocenn po-

dané hodnoty tónové. Ze zmínných maleb sotva by kdo

soudil na žáka Hjmaisova, nebo pipadá nám, jakoby proti

smru svého mistra zapísáhlým nepítelem všeho svtlého

a jasného zdáti se chtl. Nemžeme to považovati za žádnou

chybu, naopak spatujeme pednost v tom, že jak Schusser

tak i Wiesner pes vliv školy Hynaisovy docela samostatn

pírodu vidí a pozorují, jimi že rozšiovány jsou obzory na-

šeho dost úzkého umní domácího.

J. Spillar pekvapil nás obrazem jeho dosavadní tvorb

docela se vymykajícím. Jsou to »Mlhjr« (. 184.). Jimi zná-

zornna zašedivlá nálada ranní, když z vod stoupají a po

bezích se táhnou šedé a vzdušnými postavami oživené ranní

páry. Obraz zdá se nám v myšlence i v podání šastným,

le celková nálada nezdá se nám býti dosti akcentována.

Ješt více zajímá nás »Na robot* (. 150.), druhý to rozmr-
njší obraz jeho a to tím, že Spillar nezstává státi na men-

ších vcech, jež dobe ovládá, ale výše se snaží. Obraz sám
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pedstavuje scénu na poli z onch dob, kdy místo pokyn
a rozkaz hospodáe zaujímal kurabá panského drába.

Obraz tento, smleji koncipovaný, znaí u Špillara rozhodný

krok ku pedu. Zvlášt líbí se nám levé popedí, matka s ko-

jencem, na níž zraí se bol a nenávist, a vedle ní sedící

dívka. Naproti tomu ást krajinná a pozadí vbec nemá dosti

barevné síly a pesvdivosti. Nejpravdivji psobí plenérová

»Studie z Domažlicka« (. 154 )
a nutno ji také pokládati za

jednu z nejlepších jeho dosavádních prací.

K. Rašek vystavuje »01ejkáe« (. 246.). Ze jmenova-

ného obrazu zejmo, jak dobe mu svdí jednoduchá vc,

pi níž se mu podailo zachytiti pravdivý tónový dojem na-

proti genru vypravujícímu.

Aug. Vlek zastoupen dvma, živou charakteristikou

se vyznaujícími portréty: Dra Peírky (5. 119.) a prof. Ko-

enského (. 146.). Pednost prvního leží v jisté nenucenosti,

kdežto pi druhém je patrna schválnost posazení portrétova-

ného. I v technice je ponkud rozdíl; menší portrét Dra P.

je pastosnji nanesen, kdežto portrét prof. K. více nese ráz

kolorované, pi tom však všestrann korrektní kresby, celek

prozrazuje svdomité studium a stejn seriosní snažení svého

pvodce.

Max Svabinský vystavuje letos optn ukázky vir-

tuosn ovládané pérokresby. Ukázky tyto stojí co techniky

se týe na vysokém, u nás skorém ojedinlém stupni, a až

Svabinský ješt více energie a švihu si osvojí, zajisté s po-

dobnými výtvory nej lepších cizích umlc úspšn konkuro-

vati bude.

Delikátní procítním a pednesem je »Podobizna dámy«

(. 736.), kde dobe podána lehkost a povaha látky oproti

massám pevným, na p. pleti. Celek pak psobí velice ele-

gantn. Na stejné výši stojí i vtšina ostatních prací. Tak

hned výborný v karakteru portrét Vrchlického (. 733.), je-

hož pósa zdá se nám býti dobe odpozorována. Dále »Podo-

bizna matky umlcovy « (. 732.), »Veer« (. 735.) routinovan

podaný až na píliš matný svit svtla. Pi »Lyrickém motivu«

(. 734.). kterýžto název lépe se zamlouvá než »Splynutí duší«,

psobí zejména soulad celku, kterýž nás nechává ve Svabin-

ském tušiti ctitele anglického praerafaelismu.

Úinkem svým pibližují se perokresby Svabinského lep-

taným rytinám, což autor také úpravou docíliti se snažil a

považujeme za tžko vylííti pednosti jejich, ponvadž ony

pro technickou zrunost a vysplost vidny býti musí.

Fr. Urban vystavuje triptichon »Zlato« (. 235.). V dobe
vyjádeném poli prostedním odehrává se bezohledný, so-

becký zápas o docílení oné tpytivé mety, jež spoívá v ru-

kách Satana, sedícího na skále za propastí (smrti). V levém

poli zobrazen neklidný strach a báze o vybojovaný kov

lakomcem mšec pevn svírajícím a stupidn ped se zíra-

jícím, jako kontrast pole pravého, kde zíme v kraji rodném

o pluh openého, modlícího se hocha slováckého. V poli

tomto vyjádil Urban úpln klid a mír, který nejen krajem,

ale i duší oráe vane. Celek tripticha je po stránce kresebné

pln ovládnut. Kresba tl prostedního pole svdí o vytr-

valém studiu a cviku. Pomíjíme jakousi stejnost zobrazených

tl jak v kresb, tak i barv, kteráž opakováním jednoho

modelu mimovoln se dostavila, rovnž pak ono nám na-

mnoze nesympatické pefialovní a ve stinech krvav ervené

pibarvení, jež celým triptichem se táhne. Le to jsou vci

vedlejší. Jinak vidíme zde velice vážné cíle si stavící snahu,

od níž mnoho oekáváme tím spíše, jelikož Urban oproti

práem dívjším pichází na správnou, jemu dobe svdící

cestu dekorativního uplatnní. (Dokonení.)

SOUTŽE UMLECKÉ.

— Dozorí rada mstské pojišovny usnesla se, aby

v assananím bloku na Staromstském námstí postaven byl

palác mstské pojišovny s kasárnami hasiskými. Na stavbu

objednány tentokráte bez soutže skizzy, jež dozorí rada

schválila.

— Soutž na upravení prlomu u Klí na Malé

Stran. Nejasná stylisace konkurenních podmínek, v nichž

ureny dv lhty byla píinou, že po uplynutí první stano-

vené lhty mstská rada pražská novinami oznámila, že kon-

kursu toho nesúastnil se žádný z architekt, že vypsání

konkursu bylo bezúelným. Na základ toho ozvaly se hned

nkteré hlasy asopisecké, trpce si stžujíce na netenost

umlc, kteí v této dležité záležitosti nepiložily ruky

k dílu. Po uplynutí druhé definitivní lhty oznámeno, že

došly celkem pouze 4 návrhy. Výsledek to potem velice

smutný. Co toho píinou? Pravda, že ada pedních jmen,

jež zastoupena v umlecké komisi na radnici, co juroi byla

zbavena píležitosti soutže, le je dosti známo a pi po-

sledním konkursu na Živnostenskou banku zjevným se uká-

zalo, že u nás existuje velice slušný poet architekt, který

konkurovati mohl. Jedna z píin je astokráte opakovaný

úkaz, že provedení zadává se pak na základ jiných cest

než jak by výsledek konkurence žádal (ku p. divadlo v Plzni,

živnostenská banka atd.), jednak také tím, že pro nynjší

mstskou radu, v které nejeví se opravdivost provésti um-
leckou komisí navržené zastavní prlomu, že pro tuto mst-

skou radu nechtli umlci, obávajíce se, že pracují nadarmo,

návrh svých podati. Pipojujeme se úpln k tém, kteí slabou

vcnos tu kárají; pi každé takové píležitosti, kde jedná se

o tak dležitou záležitos vzhledu a úpravy Prahy, nemlo

by se hledti na tyto nepíjemnosti a v zájmu vci nemla

by scházet ani jediná ruka. Snad by pak i v té nehybné

mstské rad našlo se trochu respektu ku poctivé snaze jednot-

livc, kteí by pak byli jednotným hlasem umlec.tva.

— Reprodukce z konkurence na obálku »V. S.« pone-

chány býti musely pro nedostatek místa do ísla píštího.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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CÉNA Z TRILOGIE »PVEC«. —
NAPSAL JARO HILBERT.
Menší ložnice s dvemi v hloubi a v levo. Okna

do ervnové noci otevená, pod nimi lože.

Jitka sedíc na loži, opena o pelest dívá se ven.

Tak dusno. Skoro mdlobu noc ta dýchá,

a pece . .
. jaký silný na všem klid.

Mladistvá matka díme nyní zticha.

Spi, zem, spi a mkká bu tvá lícha,

Bh ráil v sny ti hvzdy rozsvítit.

Voln s úsmvem.

Bláznivá . . . Do tmy tady hovoím

!

Ta stará Jitka vždy se znovu hlásí;

a pec jí zbylo ve mn málo asi

po tom, co znám, po tom, co vím.

Ticha okamžik.

Mn zdá se, slyším kroky. (Z okna.) Zdenku, ty?

Nic. Nikdo. — Zdenku

!

M ly n á ka (z vní.) Návštva se hlásí.

Jitka. Kdo, ženo, jste?

M
1 y n á k a. Mlynáka z Poohí.

Jitka piskoí ku dveím, otevírá a živ vítá.

Dál! Dál již pojte, milá paní!

Mlynáka vstoupí.

Tak zas vás jednou vidím, jaký ples!

Má zlatá dušinko, v té noci dnes

sem sama jdete? Sama? Bez prvodu?

Mlynáka. V celém jejím poínání chlad a upjatost’.

Však bloudila jsem také hodn již,

až jakýs muž mi cestu ukázal,
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ka, že k vám též jde; pak se ale ztratil,

a už se stmívalo —
Jitka. Ach ano, tmlo,

a co srdéko strachu vytrplo

!

Uvádíc mlynáku, živé hovoí.

Jsme tu tak mimo svt a samý hvozd nás svírá;

v tch leží naše chýžka ztracena.

Kdo o ní ví? Ta, ona staena,

i dít, které v lese houby sbírá.

Zdekovým páním bylo tak se vyhnout lidem.

Chtl sám být ... se mnou sám ... a je tu kliden.

M
1 y n á k a. Co vy ?

Jitka. Já s ním.

Mlynáka písn. Že vy ?

!

Jitka zalekle vzhlédne k ní.

Tak divn se mne ptáte!

Mou všecku radost chladem poléváte . . .

Sotva vás poznávám.

Mlynáka chladn. I já vás ztží, Jitko.

— Ticho. —

•

Jitka s domluvnou prostotou.

Ach nemluvte tak. Pišla jste pec v míru?

i byl by mn vás vzal ten krátký as?
Mj bože . . . trocha lidských vír
hned nerozdvojí mne a vás.

Tak jsem se tšila, až zas se sejdem jednou,

a touhy bylo, že jí vlhal zrak!

Ten chlaa je splátkou, ... vy s tou tváí lednou ?

Ne, vite, ne, jen zkoušíte mne tak.

Mlynáka. Jste zdráva?

Jitka pohlédne na ni dlouze a pak s chladem:

Dík. A vy?

Mlynáka. Vše u nás v starém chodu.

Jitka. Tož šastno.

Mlynáka. Doufám. Díky za zájem.

A že se neptám já po vašem . . . štstí,

mn promite; le sama pochopíte,

jak tžko nesla bych tu odpov,
by padla sem i tam.

Jitka popuzena již, se schválnou ledabylostí :

Pec lehko je ji dáti.

Není ho víc, než kolik já ho mám.
Jsem šastna, vte. Teba v híchu,

jak vašim oím život mj se zdá -—

,

jsem šastna. V lásce nalézám svou pýchu

a u Boha jsem milost’ nalezla.

Ped svtem kleslá, jím jsem v píze vzata.

On ví, co bylo ... do duše mi vidí

a nesoudí hned, jak je zvykem lidí.

i byl by mne tak pízní obsypal?

Mn muže dal ? Dal lásky teplý svit

a plný, neochvjný klid?

Mlynáka až do dna pobouena, s hlubokou vášní vypadne.

Vy lžete, Jitko! A by v modlitb,

jíž vaše chlubná slova krýt se chtjí —
vy z duše lžete! Zvuk jich vypjen,
jak všechen klid váš je jen podvržený

a není, není z vás! O štstí mluvíte mi?

Že jeho hebké kvty kvetou tam,

kde fií mrazný vítr výitek ?

Prhledná maska, sebepelhávání,

vše, vše spíš, jenom pímá pravda ne!

Ó Jitko, vy, jíž srdce usedalo,

když travný stvol jste v kroku zlomila,

vy že jste šastna te, kdy v pekla tíš

zlý in vám zmnil onen útlý sval?

Že klid v nm leží roven požehnání ?

Že spravedlivý Bh vás v píze vzal?

Jitka ve výbuchu hnvu.

Co chcete, paní ! Kázat postní slzy,

híchu nebylo a není víc,

než co ho prýští z dtských zítelnic?

Po moji stop jdete s výitkami?

Na lidskou sudbu s rukou rozpáhlou?!

Mlynáka chladn již.

Ni toho stín —
,
jsem prosta výitek.

A co mne vede sem, jen pozdrav je,

jejž odevzdat mi bylo sveno.
Ten nesu . . . ovšem, pýše malý dar,

le dárce jeho nemá vskutku víc,

co vykraden byl až do samé duše..

Ženy utkají se pohledem; okamžik jen a již Jitina hlava se

sklání.

Jitka sotva slyšiteln. DedoUSek . . .

Mlynáka. Ano, on. — O jak vás hledal,

když se Zdekem jste tehda uprchla

!

Ped lidmi plachý, v nocích bloudil krajem,

jak by vás pece nkde najít ml
a v hanb zoufající zvednout z cesty!

Já asto vidla ten temný stín

se krásti kolem nás. Vzpímený z prvu,

jak bolesti by hrd vzdoroval,
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pozvolna hroutil se pod její tíhou.

Bylo jí píliš pro tu vetchou plec

!

Tu slzy tekly, které zem jen pila

a žaloby lkal jeho svadlý ret,

že samy hvzdy, vn lhostejné,

se chvly hrzou ve svých výšinách.

Jitka mezi tím usedla na židli, s hlavou spadlou na stl.

Mlynáka pokrauje po malém oddechu.

Povinnost’ padla ovšem
;
také všechen styk.

Nikoho k sob více nevpustiv,

jak staré zvíe s smrtnou ranou v tle

sám trávil bolest ve svém úkrytu.

Jak dlouho asi, sama spotte si

!

Až ped týdnem se zjevil ve mlýn,
stín stínu jen, ve troskách hrdé stáí,

tak ubohý, jak pýí po boui!

U okna sednuv, mlel dlouhou dobu.

Pak zadívav se na mne slzami,

dl mkce: »Vite, já již starý byl?

Šedesát pt — to už jsou léta snad

!

Má vnuka umí dobe poítat . . .

O dobe! ekla si : A jde. Šedesát pt.

To as je padnout. K emu otálet?

V tch letech už je rána dobrodiním,

jež rychle srazí — .«

Jitka v zoufalém vzlykotu.

Ne dál! Ne dál! Mne v kostech mrazí!

Mlynáka Stojí nad ní, sevevši její hlavu dlanmi.

Nešastné dít . . . Plate, plate jen,

on plakal též.

Co na to mluvil pak,

ba více vzlykal v smyslu zmatení,

jak ve vichici dým beztvárno bylo,

že nelze doslova to zachytit.

Však obsah, Jitko, sám vám nabízí

pokání blízké, dobré inní,

tož vztež jen a v srdce semknte.

»A se zas vrátí, « mkký refrain byl

té ei zmatené. »Ji vyhledejte mi

a eknte jí: Ze ji pozdravuji . . .

Že na povel je tžko umírati . . .

Že umít nemohu . . . A se zas ke mn vrátí !«

Zdenk ve dveích. Jsi dosud vzhru? Zpt volá.

Trute, poj jen dál!

Vstoupí, za ním Trut.

Máš návštvu tu?

Jitka. Od nás z kraje známá.

Cho mlynáe, jenž na Ohi má mlýn.

Zdenk.
Vítám vás, paní ! Z duše rád jsem tomu,

že žena s kýms si mže promluvit,

jenž drahý jí je. Zstanete u nás?

Mlynáka. Jen krátce možno mi.

Zdenek. Pak aspo tolik dn,
kolik jich teba Jitce k osvžení.

1 r U t k Jitce.

Slyšíte, paní, sobce prozrazení?

Pro vaši mysl vláhu vyprošuje,

by sám ji potom mohl piti s rt.

Zdenk.
Dost, Trute, pil jsem jí a v mnohém kvasu.

Pedstavuje ho mlynáce.

Trut, dávný druh, zde též však nový host.

1 1'Ut kloní se.

To jest, když pítel našel nžnou kos,

pak sám mne poslal k asu.
— My setkali se sem již cestou v lese?

M
1 y n á k a.

Vy byl jste, jemuž za smr dkuji.

Trut.

Tož, paní, kdo by ek, když v noci se sem blíží,

že peklem tím jde vlastn v malý ráj ?

Mlynáka. Já vdla, kam jdu.

Trut lehce. A pec šla ztíží.

Jitka. Ba, Zdenku, paní chzí znavena je.

Chci v lože vést ji již.

Mlynáka. Vy prominete.

Zdenk. Ach ovšem ovšem; jen již ulehnte

a dobrý spánek dejž vám vlídná noc.

Mlynáka. I vám.

Jitka vedouc ji v levo.

Zde malý pokoj je — s tím vemte v dík.

Ob ženy v levo zajdou. Zdenk dívá se zamyšlen za nimi.

Trut pechází jizbu.

T r U t.

To tedy hnízdo ? Není špatné vru

!

Po ertech dobe se as lenoší

v takovém malém koutku za veer . . .

Což, Zdenku ?

Zdenk obrátí se. PraviFs ?
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Trut. Chválu rozkoši.

Je toho málo, co já závidím,

však zde mn bledne duše citem tím,

jak plátno na slunci.

Zdenk uhýbav. Ach ovšem, Trute.

A zda jsi okolí již ve dne zel?

Trut ve svém. Ne, není div, že’s dále nedošel.

Zdenk. Pro dále?

Trut. Bh sám ví. Ml’s jisté roupy . . .

A tak mn napadlo— ah, nápad celkem hloupý,

jak deklamovávas, kam ješt dojít chceš,

a co tu v svt všecko provedeš.

Nu, není nejh skonit jako ty

ten hloupý žertík zeleného mládí

v teplounkých loktech.

Zdenk neklidn. Což ty, Trute, víš!

Trut.

Ó, vím. Vše vím. Ba vdl jsem již dív,

le nkdo nechtl býti z lidské krm živ,

až as mu vyhnal onu pepjatost’!

Zdenk.
Dost, Trute. Vím kam biješ. Žert nech.

Vždy tady soudem skivdíš, dokus nežil,

a žití vzácný obsah nepoznáš

s ramenem prostým jeho celé váhy.

Je pravda, Trute, kvty spadly již

a všecka pýcha jara. Budiž. Jaký žal?

Za planý lesk ten osud víc mi dal

:

Mám ženu, že jí není rovno v svt.

Trut.

Jinému choti zkus jen toto íc’,

a o dvou prvních již se dohodnete.

Zden k.

Dost možná; pravdu budem mít však oba.

Co kdo ví o žen, jíž nezve svou?

Že hezká je, že milá, srdená,

však jaké utajené poklady

jí v nitru leží — což on, divák, ví!

Ó Trute — láska, když však otevela

panenské brány v onu svátou sí,

kde oddanost’ ve zlatých hrudách leží

a vane nhy vn léivá

a živý cit ve pímém proudu tryská

svj vzácný obsah tob nabízeje —
a Trute, pil-lis, moudrost žití znáš

a zvíš, že v svta plných zásobách

nic není, co by vyšší ceny bylo,

než nepatrný oddech ženy tvé

!

Trut.

A ušlí hodinou, pak v loktech drahé té

hned pro celý vk zdímneme si.

Zdenk.
Zas již tvj vtip se na mne vsí?!

T r u t.

Není vždy nepítel, kdo z tepla štve.

— Ticho. —
Zdenk.

A není teba štvaní. Znám svj cíl.

I v nejžhavjším lásky hýení,

kdy smysly, ve své hody pohrouženy,

pro všecko v svt lhostejný se zdají —

,

mn tanul ped oima, mluvil v sluch

a trhal mysl za svou dlouhou drahou.

Je ve mn hloub než vlastní koen bytí.

To nahá pravda, Trute, jak ji dím,

jež také s láskou mou je v plné shod.

Trut.

Znáš ale pec škubání po svobod!

Zdenk.
Po mužných inech! Po svobod — pro?
Což spoután jsem? Kým? Svojí ženou snad?

Oh, slaboši, jíž bájkou tou se hájí

!

Já neznám onch pout, a jsou-li pec,

pak moji sílu sotva vážou víc,

než ústa polibek.

Trut. Le pausu pijabs?

Zdenk. Platil jsem jen da,
jak každý živoich ji platit musí.

Nic víc, — le také prost jsem dluh mládí

a lehký z nho stoupám v mužný vk.
— O Trute, brzy uzíš v úžasu,

co inuchtivé síly ve mn kvasí

a kam, až kam se vypne po plodech

!

Nech bh dá úkol, já se hlásím o!
Jde o cenu, že proticenou žití ?

Jak kalich vína sázku pijímám

!

Jde o výši, jíž Titáni kdys chtli

a v bohorovné pýše vyhnaných

o nebes plá válíce s nebes vládci,

balvanm rovni, které vrhali,

zpt káceli se, slabší, v Chára íš,

jenž s vným trestem ekal padlé obry?
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Jde o nebe, o žárlivou tu výš?

S úsmvem na rtech, tane chci se bít

a musím stéci ony písné brány,

a obránci jich v žasu mají zít,

jak lehký vcházím v n, ret na rtu té,

jež byvši ohnm bojci v zápasu,

vítze elo nyní nhou chladí

!

Chvíle ticha. Zdenk rozpálen, bez hnutí. Jitka vstoupí

z leva.

Zdenek dál v ohni.

Jdeš jakby samo kladné slovo v spor,

tož šastný osud sem t ved, ó Jitko

!

O naše další jde. Ocestu, jež nám kyne,

za cílem, jenž v mé budoucnosti vklán.

A pravím, oba jdem. V témž souhlasu,

Jak zde jsme padli v sladké lože lásky,

te opustíme její teplý byt

a pjdem dál —
:
já vle dráhy té,

zrak její temnem, síla v postupu,

ty ve poledním žáru chladný stín

a nocí tichý dík.

T r u t. Co k tomu dít, paní ?

Jitka slab. Je mojí odpovdí tady teba?

Zdenk.
O vždy ji tob na rtech vidím již

a pít bych chtl ji, nejen naslouchat,

však vyslov, vyslov ji!

Jitka. Pak, Zdenku, tich mne slyš.

— Víc oddána ti nežli houslím tón,

vrnjší tob než tvj vlastní stín,

v tvé služb šastna, každým dechem tvá—
Zdenek vpadne.

Ó vím ! Dík tob, drahá. Však jen slovo te:

Jdeš se mnou dál ?

Jitka po okamžiku. Ne, já jdu zpt.

— Dlouhé ticho. —

Trut. Jsem zbytený tu. Promi. I vy, paní.

Zdenek rychle.

Ne, pokej, Trute, hned jdu s tebou již.

Po okamžiku chladn k Jitce.

To, Jitko, znamená, že louíme se.

Jitka tiše. Já vím.

Zdenk. Že víš ... A více nedíš nic

v omluvu mému sklamání se v tob?

Jitka. Nic.

Zdenk. I tvá láska mlí?

Jitka. Spí jako v hrob.

A nebume ji, Zdenku. Tichým krokem

se rozejdmež, je-li nutno to . . .

Je, pravíš mi — pak nech ji jenom spát!

Zdenk.
Což až se sama vzbudí v opuštní?

Jitka mdle. Kdo ví, co bude pak.

Zdenk již v trpkosti.. Tak lehce, ženo, díš,

co mže životy nás obou stát!

Tak lehce, jak vy všechno pojímáte!

Z povrchu živy, v nm jen zachyceny,

bez hloubky koen se lehce penášíte,

ta v nový zisk ta v nový požitek,

a dít, cit že vaše kroky vede,

však jdete jen

—

Jitka vážn. Kde žije boles vtší,

jíž mírnit snad nám bude Bohem páno.

Zdenek prudce vpadne.

Jen dobré slovo z plných zásob jich!

Obsah mu schází, cena pesvdení
a pravdy váha. Kde je boles vtší!

Ji míš snad jak vzácné koení?
— Kde byla v srdci kapka lásky jen,

tam v rozlouení musí boles bít

vždy celým moem v beh ! Lze mit to ?

Znáš, Trute, ty snad míry oceán ?

Trut. Pravím ti: jsem tu zbytený a jdu.

Zdenk v témž bolestném posmchu dál.

Ne, pokej pec ! Tak vzácné divadlo,

zít muže zrazeného vlastní ženou

a ji pak vidt ješt chloubou plát,

tak brzy nenajdeš. Mne samotna to baví

!

Po ertech humoru je v ženských rtech!

A ty lkej víc —
-
jen ješt výitky!

Ta paní tam pec pinesla jich houš?
A ekla ti, jak’s byla kvtem tam,

až pišel kdos a utrh’ útlý vdk,
a starý hlída lká te dnem i nocí

jak podzimové nebe za letem?

Což, zní tak pohádka?

Jitka odevzdan. Doslova tak,

však, Zdenku, pravda jinak mluví zas.

Ta dí mi, ím jsem, že jsem jenom tebou.

Že za vše v sob tob dkuji.
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Svj obsah vlis, kde prázdný kalich byl,

a vzácné ceny byl tvé duše dar.

Znas rosu šeptat, kdy jsem srdcem prahla,

a stesk mj vždy hned našel tchu tvou —

:

že dnes mi ve tvá šleháš trpkostí,

jen chvíle vinna je, ne ty, mj stvoitel

a vlídný muž. Však dík i za tu vem,

jak za vše, za vše ím’s mne zasypal!

Le, Zdenku, jiný padl štstím tím

a za ním jdu. Té staré duše rány

mne volají, neb z mojí ruky jsou.

Snad aspo zmírnit je mn nebe dá?

Snad stavit krve proud, jež v hích mi tee?

Tam je mé místo te, — ty jdi, kde tvé.

Zdenek pemožen.

U tebe, Jitko, jen!

Jitka. Ne, Zdenku, u mne víc:

již v dáli, kam t tvoje touha zve.

A volný jdi ji, stoupej, dojdiž cíle,

jen v pamti mne, ne víc po boku.

Již s tebou nemohu ... I kdybj^ dd
tu nebyl se svým bdným opuštním,

dál jiti nelze mi . . . mne tíží krok,

a není dechu tob postait . . .

Ó když’s mne nesl, lehkou píse svou,

údolem vzkvetlým jara nádherou,

co kdo z nás vdl, kam to všecko cílí

!

Ne dost. . Jdi, Zdenku. . Skonme již tu chvíli.

Bh ve tvé kroky ... Jdi a nech mne zpt,

svou píse dozpívanou.

Toužím jen klid a vné ticho te.

Jitka ustoupila až ku dveím v levo, oba muži u onch
v hloubi.

Trut. My pjdem již.

Zdenk. Hned.

Trut. Paní, na shledanou.

Zdenk tiše

Však slovo dív ! Tys, Jitko, hovoila,

cos jako ... jak bys svému zrání žila

a blížil se tvé sklizn as.

Jitka. Ne . . . ne. Jdi klidn dál. . . To byl jen

A s bohem. [touhy hlas.

T r u t. Zdenku, rychle !

Zdenk tžce vydechne. S bohem již.

Zdenk s Trutem odejdou.

Jitka klesajíc u dveí v levo.

Mlynáko ! Mlynáko ! Vaši pomoc !

Elegie.

íc nepla juž! Juž je vše dokonáno . .

Te podzim je a v hájích žloutne listí,

je lehký mrazík pálí každé ráno

a vítr bolestný v nich ukrývá se, svistí.

Hle! V cesty kamenité ste se jíní

a v kovošedých parách dálky jsou ....

Jen utiš se ! My vrn stáli pi ní,

svou konejšit se budem nevinnou.

Te podzim je! Juž není ani sledu

po houfech pták, co nám pli,

my máme v duších íš vného ledu

a všecky kytky vonící nám zašij', zmrazivly

Víc nepla juž, že kvty zbledl}7
,
zkehl}',

že s pišlou zimou zmizí docela,

že smutné písn na život náš lehly ....

»Umela láska, umela . . .<

Tušení.

Tlakové bylo jednou divné ráno:

Vzdálené housle nkde tence lkaly

a myšlenky mé probudit se bály

úzkostným tušením, že vše je dokonáno

tam vedle v pokoji na vlhkých poduškách

Tak bylo nebe nízké, skliovalo,

a svtla bylo pod ním tolik málo,

stesk jenom mizivý tch ní houslí táh'.

Takové choulící se, zakiknuté ráno,

až oi se mi odemknouti bály,

že uzí nkoho, koho se nenadály,

jenž ekne bled: »Je vedle dokonáno!*

JAN OPOLSKY.
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P OŽITEK HAŠIŠE. AUTOPTICKA
STUDIE OD KARLA PELANTA.
Jistý dekadent, ta Baudelaira a nadšen

jeho chvalozpvy v »Pome du haschich« na tento

podivuhodný jed Orientu, zaopatil si pomocí

svých medicínských vdomostí, ne zcela bez ob-

tíží, extrakt onen. Hodlal též jako Iránští fédaviové

okoušeti pachu ráje Muhamídova neb aspo na-

býti stavu, rozervaným titanem nadsequanským

nazvaného »rozšíení svého Já«, a doufal tím

dosáhnouti velikých úink: zmocnní se no-

a zalil ji sklenicí šumivých prášk, vda, že voda

rozpustí cukr, a že kyselinou uhliitou podrá-

ždná sliznice žaludková uvolnné kakao s ha-

šišem pomže orgánu co nejúsilovnji vstebati

do krve, do mozku a do všech nerv.

O prudkém úinku, který na to následoval,

psal zmínný dekadent za nkolik dn svému
píteli následující:

»První pl hodiny necítil jsem nieho, obíraje

se starým roníkem jakéhosi illustrovaného listu;

JULIUS MAÁK. PODZIM.

vých, netušených myšlének a dojm, jež by jeho

souasné literární kollegy zahanbily a snížily,

kdežto jej by svojí originalitou neb bizzarností po-

stavily v pední ady pstitel vína Nového

Umní.
Jsa obeznámen s fysiologií žaludku a chtje

docí liti co možná nejintensivnjšího úinku, vzal

asi gram onoho zelenavého, žluklým máslem

páchnoucího tsta a zpracoval jej s nadbyteným
množstvím cukru a cacaa v pastilku, jež se

takka rozpadávala v prášek, majíc každou mole-

kulu hašiše obklopenou úpln suchou hmotou.

Neposnídav druhý den, polkl tuto cukrovinku

pohlížeje na detaily jednoho devorytu, pocítil

jsem náhle, že kniha, formátu malého folia, jest

mi ped zrakem ušklíbnuta a posunuta asi pl
metru do pedu, aneb spíše že já od knihy byl

jsem do této vzdálenosti zpt odstren. Pohlédl

jsem na oddálenou knihu, ale v tom okamžiku

co její obraz dotkl se mé sítnice, byla ihned

na patiné místo položena; v pození bezpro-

stedn následujícím pak odskoila zase ode mne
zpátky.

Zaražen tmito pohyby pohlédl jsem ped
sebe a zdsil jsem se nad lineární zmnou, jíž

mj nábytek podlehl : úbžnice všech nadobzor-
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ných pedmt proti kardinálnímu zákonu per-

spektivy odbíhaly od obzoru. K mému zdšení

pak po uvdomní si tohoto podivného útvaru

poaly všechny ty§p pedmty stoupat do výše,

kdežto podhorizontální s toutéž geometrickou

zvrhlostí klesaly do hloubky. Chtje rozpoznati

výši, do jaké se vyšvihnou, stopoval jsem vý-

stup jejich; ony pešedše spšn nižší zorná

pásma, dávaly se stále do rychlejšího letu, až

peseknuvše mj zénit, mizely daleko za ním

v stupovan šíleném spchu v nekonené výši,

a já nemoha je pro pílišné napjetí larynxu sledo-

vat)', obrátil jsem se zpt k podobzorným ped-

mtm
;

tyto pak zcela analogicky k prvním

v ohromném letu pekroily mj nadir, by zani-

kaly, píšern kvapíce v nekonené hloubce.

Díval jsem se sed do oné hrozné propasti kos-

mické, k jejímuž nedomyslitelnému dnu vše kol

mne se nacházející splo a náhle zajásal jsem

:

Vidl jsem zcela jasn, že nekonená výška jest

úpln totožná s protilehlou nekonenou hloubkou,

a ob zárove s nekonenou dálkou, že tedy

není tí rozmr, ale jeden, že neexistuje Nad,

Pod a Vedle sebe, ale jedin V Sob, a uzel

jsem tak prakticky dokázaný náhled filosof

o subjektivit našeho prostorového pojímání, d-
kaz fenomenality hmotného svta! Vidl jsem

tak dostatený píspvek k dkazu hesla mystik :

Jedno je vše, kterýmž se opíjel indický bramín

jako ecký filosof, stedovký alchymista jako

moderní okkultik, a to již v prvních sekundách

snní hašiše! Jaké to skvostné myšlénky budou

asi následovati! A radostn rozilen, oekávaje

píští výzkumy, uvdomil jsem si ješt nkoli-

kráte totožnost tí rozmr pohlédnutím do oné

ohromné výše a zase bájené hloubky, jež tvo-

ily jedinou nekonenou dálku a ulehl jsem na

pohovku, pohlédnuv díve na hodinky; bylo za

tyi minuty osm.

Jakmile však složil jsem hlavu na polštá,

poaly se kol mne tvoiti zelenožluté mlhy, po-

dobné parám chloru a vzbuzující ve zení chvjný
pocit, který jsem již dvakráte zažil: jednou po

požití vtšího množství santoninu, k vli fysio-

logickému pokusu na sob samém upotebeném
a po druhé vždy pi padání do hypnósy, pi

mých transcendentálních výzkumech používané.

Mlhy tyto houstly, stávaly se pomalu plastickými. JAN KASTNER. SV. LUDMILA.
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hustými jako peí, jako kaše, jako tsto, zalé-

hajíce mne svým tlakem a pomalu tíbíce se

v píné vibrující paprsky barvy indické žlut,

jež se kupily kolem mého tla jakožto stedu.

Podobal jsem se slunci, z nhož vycházely ze-

lenozlatové paprsky a ponoen v sebeobdiv, jejž

tento mj zjev u mne vyvolával, zaslechl jsem

strašný sykot, podobající se vypouštní páry

z lokomotivy. Zárove s tímto pocítím, kterak

z tla mi uchází studený vítr, inící dojem tisící

praménk ledové vody z mých pór prýštících,

ped kterými paprsky zmizely. Sykot ustal a já

v následujícím momentu shledal, že ovládám dva

mozky, že myslím dvma rozumy: jeden bídn
a tžce pracující a myšlénku jednu z druhé

zdlouhavým processem úsudku a logiky vyví-

jející, kdežto druhý zcela lehce, bez jakékoliv

námahy fungoval, tvoe si bleskovým vnuknutím

celé nádherné myšlénkové svty. Mezi tím, co

všední onen mozek uvdomoval si polohu moji

na pohovce, sdíleje nervm celého tla pocit

bolestné únavy, vyšší mozek, aneb eknme duše,

chápajíc extase svátých, umlc a básník, hý-

ila v tajemných citových svtech minulosti a

budoucnosti.

Co jsem vše zažil! Každiká, by sebe nepa-

trnjší myšlénka, která se kdysi v mém mozku
projevila, vybavila se nejen v své prvotní síle,

ale nyní s jakou stupovanou živostí! Plato by

nalezl zde theorii svoji, že Ideje jsou tvrkynmi
Konkrétna, úpln uskutennu, nebo každá my-

šlénka, jakmile dotkla se pedmt reálných, si

je úpln skuten, se všemi požadavky smyslo-

vých pedstav vytvoila, dodávajíc jim hodnotu

pravé existence a skuteného života. A což te-

prve abstraktní vci! Umní, nesmrtelnost duše,

zrod a smrt, Fátum, Jsoucno, ty, které mému
mozku jsou jindy pouhými abstrakcemi, jež možno
dle rzného filosofického intellektu ímsi jiným

nahradit, jejichž hodnota je pouze pomrná,
ohromná neb nepatrná dle výše jedince, jenž

spojen jest s nimi myšlénkovými vztahy, ty stá-

valy se m bájenými realitami, nepopsatelnými

pro normální pojmy, zveliujícími se do gigan-

tických, ba mohu íci do kosmických forem!

Nedá se popsati, co vše jsem prožil; nejen

že celý mj život defiloval ve mn se všemi

svými odstíny, ale já žil život tisíci, ba statisíci

individuí, o kterých kdys knihou neb rozmluvou

do mých mozkových palimpsest byla vepsána

zmínka : nestaily by na to ani folianty, ani biblio-

téky, nebo byla to taká ohromná ada dojm
a pocit, že vymyká se lidskému urování ísel-

nému, a kterouž Baudelaire nazval zcela vhodn
»Chu nekonenosti

;
okoušel jsem vskutku po-

žitek vného žití, postupný pocit to všech zá-

chvv duševních, pithecantropem poínaje a pa-

ížským umlcem dekadentem kone.

V kom jsem všude žil ! Byl jsem faraem a pro-

žíval jsem všechny city smyslného tyrana, jenž

k ženám bílým a vonným musil míti krev, jež

by mu ponkud smysly rozechvla; cítil jsem

pýchu Cheopa nad svojí pyramidou a hrdost

Ramses nad miliony usekaných pravic, ale byl

jsem též otrokem z ciziny pivleeným a v lomech

Beni-Hassanských pracujícím, který v chvílích od-

poinku tesal na plochu skály v runách svého

národa svj bol a stesk, svojí touhu po domo-
vin a milence pro pamt budoucím vkm, a

hlasit jsem se roziloval, jsa moderní aegyptolog,

nad nesrozumitelnými tmi klikyháky, jimiž šest

tisíc let mrtví hlásají svtu svoji petrpnou trýze
a muka. Já byl architektem Baalbekského chrámu
slunce a byl jsem sochaem, jenž ídil dlníky,

tesající Sfingu, hrznou a usmívající, velebnou

a bizarrní, mlky tajemství svá skrývající, nej-

vtší to allegorii Lidského Osudu, jakou kdy
umlec stvoil

!

Já byl Antoniem, jemuž nádherné tvary Kleo-

patina tla tak zniily jeho prvotní bytost my-
šlenkovou, že má manželka, mé dti, jmní, sláva

triumvirská, ba což dosud neslýcháno, má vlast’,

Roma, byly m niím oproti doteku m spalují-

cího masa této poslední Ptolomeidky. Vedle bo-

lesti uence, plaícího nad hoící knihovnou

alexandrinskou, cítil jsem nehoráznou radost

vesnického chasníka z nového bie neb vou-
cího šátku na krk, a po požitcích Luculla, kde

vypstoval jsem si jazyk v umlecký nástroj,

zkoušející odstíny vliv potravin do nejmen-

ších smyslových detail a tvoící tak našemu po-

kolení neznámou hudbu chuti, obdobnou hudb
zraku a sluchu — dolehly na mne ponížení a po-

roba statisíc Pári a Candal, se všemi jejich

tresty, jež jim byly za údl v porušení božské

úcty vyšší kast.
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Cítil jsem opovržení bílého, nejvyšším vd-
ním nad normál lidstva povýšeného bramína k té

erné, hnusné masse otrok bez intelligence a za-

chvíval jsem se pod šarlatem Césara, když pro

létla mnou myšlénka: Celý známý svt jest pod

mou mocí 1 Byl jsem pítomen . . . Ale k emu
vybírat detaily? Vždyt jsem ti již napsal, že bylo

jich nekonen mnoho, že bych nikdy nedopsal

nikdy nedostal se ku konci! Vylíím ti vše jen

zhruba, v rysech, jež nebudou ani smazanými

konturami výjev, jež jsem prožíval.

Trpl jsem a byl jsem blažen pod statisíci

formami lidských jednání, kombinovaných od

prostoty do nemožnosti: vjímal jsem žití voje-

vdc a král všech národ od Sargona pes
heroy dob barbarských staro- i stedovku po

Napoleona, všechnu jejich slávu, pýchu a od-

mnové požitky, zárove co umíral jsem v ka-

JOSEF MAATKA. PIETA.
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ždém padlém jednotlivci, vypouštje smrtelným

chrapotem kletby a proklínání na ty, jež niili

mou nadji a touhu po štstí.

Šílil jsem tvrí rozkoší statisíc umlc, od

prvního pithecantropa, jenž zavsil své samici

na lián navleené pestrobarevné kaménky kol

krku, po Lionarda da Vinci, jehož každá rta

byla luštním nkterého umleckého problému

neb pokusem, rozluštit kterous záhadu našeho

vdní, a cítil jsem bezmrný žal zneuznaných

vynálezc, ubohými konstruktéry perpetua mo-

bile poínaje, a Zollnerem úsmšky nad jeho

výzkumy k šílenství dohnaným kone.

Prožíval jsem náboženská rozilení všech ná-

rod a vk; víry orientální, mystérie egyptské,

ecké, stedovké i moderní, církve, sekty a sdru-

žení všech odstín, se zásadami vznešenými

i nesmyslnými, ty ve mn zbudily vždy repre-

sentanta každikého smru; já kesanský mnich

hlásal válku proti Islámu a já rabbi volal k Je-

hov, by zastavil proud lzy drancující ghetto;

já muezzin sunita val: Alláhu ala illaha illa*,

vražd svého protivníka derviše šiitu, v kterémž

jsem s klidem istého fatalismu, oddávaje se

v moudrost Boží, vydechl umíraje: Alláh akbar!**

Já bramín, bhikšu, mag, druid, augur potápl se

do moe mystiky svého náboženství, chtje ubo-

hým lidským mozekem vniknouti k Absolutnu

;

já modlil se s Adamity »Ote náš, jenž jsi v nás«

a žil v jejich orgiích práv jako kastroval jsem

sebe co ruský ,bílý holub', já vrhal se do

boj, na hranice, vraždil a modlil se za své pe-

svdení, zkrátka v onom snní jsem vyzkoušel

všechny ty nitky a etzy, jež mysl lidskou

k Bohu poutaly a posud poutají.

A což kdybych mohl popsat požitky alkoholu,

té podivné vzpruhy lidských konání, jež jsem

v opojení hašišovém požíval! Kde všude jsem

dráždil mozek svj k prudší práci, k veselí neb

zapomnní, nemohu ani pibližn udat; hnusné

koalky stedoafrických ernoch, kumys Kirgiz,

ínské saki, antillské araky a rumy, ba všechny

národní lihoviny, od palivé whisky a ginu

intelligentního Anglosasa po slabounké palmové

víno prostikých Tahian, všechna vína, o kte-

*) Není boh krom Boha!
**) Bh tomu chtl.

rých kdy jsem vbec slyšel, to všechno spíjelo

mne a já demonstroval všechny stupn, odstíny

a zpsoby opilství, od mírného požitku malé

sklenky vína k totálnímu ubití všeho, což na

naší bytosti jest lidského, od divokého tance a

evu lidojed po filosofickou e šampaským
povzbuzeného uence na slavnostním banketu.

A kdybych mohl vylíit lásku ! Vše co jsem

kdy peetl — a musím íci, že padesát procent

onch knih mlo za hlavní motiv ten strašný patho-

logický stav našich cit, — to vše zrealisovalo se

v mojí mysli a já stal se hrdinou všech episod

a tragoedií, jež básníci kdy byli vymyslili neb

prožili. Chápeš mj píšerný stav ? Ve všech

pásmech svta, v eskymáckých chýžích jako

v tropech, ve všech stavech od žebrák do král,

ve všech stupních civilisace, ve všech asech,

ve všech národech barbarských a kulturních,

ženy všech odstín, šeredné i krásné, žhavé

i chladné, dívky i staeny, ženy andlé a ženy

áblové, ženy zvíata a ženy zosobující Ženskost,

ty všechny (hrozím se dosud pi pomyšlení na

pekelné boly onch chvil), s myriádami trýzní,

jež onen mystický vztah dvou duší v nesísel-

ných variantech plodí, se vrhly na mne, by hrzn
raffinovanými mukami jak tlesnými, tak duše-

vními m nechali okusit Bolest Absolutní

Ne, nemohu vypsat, co jsem vytrpl, když byl

jsem trhán v atomy pod bestiálním vztekem roz-

koší a trýzní styk se ženou; nekonené vy-

myká se péru lidskému a musil bych zšílet,

kdybych ml znovu vyvolat ty dsné chvíle, kdy

na moji svíjející se a skuící duši dopadaly ne-

petržité, bleskové výboje drtících muk, které

schopna jest Žena v lásce muži pipravit!

A tak to bylo se vším
;
lidské zábavy, hádky,

snažení, útrapy, to vše, pravím ti, vše jsem pro-

cítil osobn; obrazy nestídaly se snad blesku-

rychle, ale proudily takým tokem, jakým cítíme

v život a já klamem opilství hašiše, který m-
nil idey v konkrétna a tím inil pedstavu sku-

teností, súastnil jsem se všeho. Prodléval jsem

v milionech duší, žil jsem jejich životem; po-

psání toho jest nemožné.

Tato nemožnost však vzniká nekoneným
množstvím onch pípad; ale já vnímal pocity,

pro nž nám schází úpln slova. Vím, že náhle

z onch život zemských, by sebe neobyej-
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njších, ale pece možných, jsem byl penesen

do íše abstrakcí, ve svt pojm, jež se mi utvá-

ely jakýmsi vývojovým zpsobem, jen pibližn

a nedostaten v obrazích vylíitelným. Vyba-

vila-li se z mého mozku myšlénka klidu, tedy

zapoínala jaksi klidem stoika pi žvanní sofisty,

sestupovala níže klidem zasypané hetrurské

hrobky, pes klid trilobita uvnit silurské skály

do klidu zrnka slídy ve stedu prahor a odtud

klidem, jenž smazával každým okamžikem známky

ruchu a píznaky života, klesáno bylo do klidu

mrtva, které zachvacovalo ím dále tišeji a tišeji,

jemnji a zvolnji nejen celý kosmos, ale i mojí

stále pomaleji a stále zdlouhavji pracující mysl,

až po dlouhé dob, po zniení všeho ruchu a

pohybu, všeho života, má mysl, objímající vážn
celý Prostor, se znenáhla ztišila, až k úplnému

stanutí v naprosto dokonalém, bezmyšlénkovi-

tém, rnrtvém KLIDU.

Vybavila-li se pedstava Nieho, tedy zjevila

se mi nejprve stupnm istého listu papíru, pak

prázdné místnosti do plochy zasnžené stepi, a

dále dojmem oky, jejíž konvexe byly ne-

hybné siné moe s jednotvárnou oblohou téže

barvy. oka ona zmizením obzoru dvou stý-

kajících se a naprosto stejných barev pemnila
se v kouli, kteráž se poala rychle zmenšovati

;

a já, nacházeje se v jejím stedu a nechtje být

rozmakán, musil jsem prchati do sebe. Vidl

jsem, kterak prchám do dálky, to jest, kterak

mizím a zmuji se, nehýbaje se nikterak z onoho

kulového stedu; smršující se koule letla prudce

ze všech stran obzoru za mnou, aneb lépe e-
eno ke mn, a já hnán hrzou ped dopadnutím

takého ohromného tlesa na mé již špendlíkové

hlavice se podobající tlo, ubíhal jsem vždy

více a více do sebe, neunikaje však obzoru ne-

ustále ke mn padajícímu; zoufalý prchal jsem

dále, stávaje se vždy menším a nepatrnjším,

mn se v prášek, v atom, v bod až konen
vida nezbytí, zmizel jsem v Nic, uniknuv tak

do mathematického bodu se zmenšivšímu Ve-

smíru, jenž by mne, majícího vbec ješt njaký
rozmr, byl naprosto rozdrtil.

Tak asi vyvinovaly se v mé mysli abstrakce;

totéž bylo i s každým pocitem, který vždy vzrostl

v netušenou grandiosnost. Zpomínám s mrazi-

vým zachvním na požitek Hudby, jež projevila

se mi nejen v ohromné orchestrální smsici všech

melodií kdys slyšených, ale harmonisovala mi

vbec všechny slýchané zvuky; skípání pilník

jako sykot páry, výstely jako zvony, pískot,

rachocení a spoustu jiných zvuk do nádherné

obrovské symfonie, která se množila a šíila

v nekonených variacích; ke zvukm, jež vní-

máme, pistoupily neslyšitelné vysoké a nízké

oktávy, jež se rozprostranily až do záchvv
vln elektrických a svtelných, a za pomocí tchto

vzrostly tóniny do nesíslná. Nadsmyslová hudba

tato byla pímo zachvácena touhou, vášní po

crescendu a fortefortissimu, a pibírala k tomu

cíli to nesíselné množství ton nerv, otása-

ných krásnem nebo vášní, doplujíc se dále

každým záchvvem hmoty, v kterouž psobila

síla. Slyšel jsem celou zemi, promnnou v je-

diný mnící se tón z nesíslných nástroj, jemuž

odpovídaly druhé planety tóny píbuznými, pod-

ízeny jsouce svým sluncím, jež tyto akkordy

sjednocovaly, zárove s druhými v spolenou

harmonii orchestrální se pojíce. Slyšel jsem

hmíti titánské, bezmrné fugy kteréhos Velikého

Skladatele, plnící mne svátou hrzou, slyšel

jsem hudbu sfér!

Uznáš, že nemožno vypsati, když nestaí

lidská mluva na takovouto reálnost, jako hudba,

pocity analyse se nepodrobující, jako jest údiv

ze zrodu a ds ped smrtí, hokost ze zla a roz-

koš z krásna, pocity vdní a vášní s tisíce ji-

nými, jež stoupaly do onch závratných výší,

kde vymkly se zcela našemu myšlení, a pochopíš

jak slabým by vypadl popis, kterým bych ti

chtl sdlit prožitou pedstavu prostoru. Nebo
já nejen že nepatrnou zemikou naší neb ma-

lounký planetární systém obejmul svým duše-

vním zrakem celý, ale já zalétl též k dalším

sluncím, do nepedstavitelných dálek mléné
dráhy, na mlhoviny ba dále v prázdno, kde jsem

spatil dímat tolik oek kosmických, kolik my
zíme hvzd ! A vím nyní zkazce islámu, že

Muhamid, vyzván od andla a poraziv pi od-

letu džbán, shlédl a poznal celý nekonený
všemmír a ješt šest nebí, vyslechnul v ped-

síni sedmého rozkazy Alláhovy a vrátil se zpt
do stanu tak rychle, že zachytil kácející se

nádobu, aniž by kapka vody byla vylita. —
A as? Máme jen názvu, nekuli ani porozu-
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mní pro ony doby, v jaké uvedla m hašišem

rozšíená pedstava? Co jsou aeony, co indické

kalpy a co i asanky proti tomu úryvku Vnosti,

kterou jsem cítil? Marné všechno líení, jen to

mi v, že žil jsem doby, proti kterým naše de-

cilliony rok jsou pouhým drobekem, pouhou

kapkou proti oceánu.

Ale již dost popisování, které jest beztoho

tak chudiké a ubohé oproti vidinám hašišového

snní; sdlím ti radji konec. Náhle z onoho

stavu, kterým blížil jsem se božskosti, jsem rá-

zem padl v bezvdomí; patrn jsem omdlel.

Jak dlouho mdloba trvala, nevím; ale když

píšerná bolest’ hlavy m pinutila otevití oi,

seznal jsem, že onen dualism mozkový zmi-

zel a že jsem až na onu pekelnou trýze ve

všedním stavu. První in mj byl pohlédnout

na hodinky
,
bylo za dv minuty osm. Zdsil

jsem se: což snil jsem celých tyiadvacet hodin?

Ale pohled na kalendáík mi udlil neuvitelnou

ale úpln pravdivou jistotu: vše i s mdlobou
trvalo jen dv minuty.

Ubezpeuji t, že mluvím pravdu; již úcta

k Poznání nedala by mi lháti. Ale varuji t, po-

dobný experiment na sob provésti; myslíš za-

jisté, dv minuty té extase neublíží a lovk
takka pranieho neztratí; varuji t jakožto pítel

ješt jednou. Kdybych ti mohl jen jedinou mi-

nutu té následující hrozné bolesti celého tla, kde

v každém nervu a nejvíce v mozku vzelo tisíce

rozžhavených špendlík, které provozovaly zu-

ivý kankán, jen sekundu toho pozdjšího stavu,

kde tlo zdálo se rozskakovati v jednotlivé atomy,

petrhávajíc svaly, žíly, nervy, kdybych ti toto

mohl pepustiti na ukázku, co plných dvanácte

hodin jsem pak vytrpl, zajisté by t taký nápad

pešel. A to ješt nebylo vše; po utišení tch
nejvtších bolestí pišel stav zmalátnlosti, kterou

prociuj í massy pod oznaením kocoviny, ale tak

dkladný, že se alkoholem na žádný zpsob
docíliti nedá. Zdálo se, že všechna ta imagi-

nární opilství ve snní své následky si ne-

chala až na probuzení
;

bylo to zkrátka úplné

tlesné i duševní zniení. Shledávám, že pi po-

žitku hašiše vznešené duševní požitky proti bo-

lestem vysnným s bolestmi taktickými mají ve-

liké minus a že lovk vždy tratí, chutnaje tento

zvláštní jed východu.

A nyní ti povím, co jsem já vbec profitoval.

Víš snad, že o hypnose officiellní lékaská vda
nieho positivního neví, a že musí se nechati

filosofm rozliných jakostí, aby oíšek tento

louskali; etl jsi zajisté, že novjší filosofové

monisti domnívají se, že jest to stav, ve kterém

naše pravé Já ležící v bezvdomí a vulgárn
nazývané duší, pichází se všemi svými nádher-

nými schopnostmi jasnození k platnosti, potla-

ujíc pi tom naše vdomé, smyslov velice ohra-

žené já. Ty jakožto lovk, jenž prošel adou
škol a má právo se nazývati vzdlaným, jsi se

takým domnnkám usmál a je odvrhl, ale já je

vzal prost na vdomí bez víry ale také bez

pohrdání. Avšak nyní opakuji ti, že pi padání

do spánku hašišového jsem ml tytéž pocity,

jaké jsem vjímal pi padání do hypnosy, až i na

zení žlutých paprsk z tla vycházejících
;
pi-

pomínám ti onen dualismus dvojích mozk, je-

dnoho lidského myslícího a druhého vyššího

intuitního a ukazuji na to, že vy^šší ten mozek
pi tvoení myšlénkových extasí zárove kontro-

loval mozek nižší, že byl v nm, ale nikoliv

opan, ukazuji na schopnost konkretisace ideí

a realisování abstrakcí, tvoivé to nemožnosti

pro pouhý náš lidský rozum a vli; nade vše

pak uvádím ti zrušení pedstav, prostoru i asu,
jež s naší myslí jsou nerozlun spojeny, -a úpl-

ným seznáním, že jsou to pedstavy, nám pouze

smyslovými orgány našimi vštpované, které vyšší

stanovisko mže zcela lehce odstranit. Tím vším,

podporován jsa sty jinými poznatky, nabývám
pesvdení, kterému pál bych si, abys vnoval
trochu více zkoumání a trochu mén skepse

:

Ne ve vdomí a v rozumu, ale nad rozumem
v bezvdomí, z kterého možno ji v3^volat hy-

pnosou neb prudkými alkaloidy, leží mohutná,

nám neznámými silami opatená bytost, jejíž

jsme ubohým, nedokonalým nástrojem k vyko-

nání neznámého úelu a kterou jmenujeme chybn
a naivn Lidskou Duší! Bu zdráv!
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Ne krása . .

.

T^y bujné rozkoše, tak sladce svádjící

na mkký, vonný mech — hloub k lesním tišinám

Vám vtiskly arovný ten pvab v bledou líci —
ty Vaše rozkoše mne upoutaly k Vám

!

A nžné chvíle ty, ta krátká opojení,

ta láska kypící, ten ohe nejvyšší —
to vše Vám v líci plá a nikdy nepromní

se tento sladký vliv tch Vašich zátiší! . . .

Svou krásou vítznou Vy mne Jste neranila

Ne, byl to opojný ten výraz ve zracích,

sled Vašich rozkoší a cizí lásky' síla —
žár, Vámi prožitý mne jistou ranou stih’.

Jak vítz, chvátící zbroj padlých útoník,

Vy žár, cit milenc Jste vpila, ukryla

do svojí bytosti! A vaše oko v mžiku

tou silou zdvojenou te blesk}' vysýlá

!

Ó, jak má velkou moc to okamžité štstí

!

Ten výraz nžnosti již nevymizí snad,

ta pee rozkoše všem bude hlavu plésti

a jednou budete s tím rysem umírat!

Dárkyn dobrá.

To byla žena, pravá žena!

I vyetla mžikem z hloubi mýeh zrak,

že krt mne poalo mrazit v mé duši,

i pikryla duši mou pláštm své vášn,

teplým a starým pláštm své vášn.

Oh, vdla dobe, jak chudým darem

ten vyrudlý pláš dávno obnošený

a jak se hodí jen pro duši zimomivou —
však dala mi jej s dtinnou úastí

a s úzkostnou péí mladistvé matky.

A vidl jsem ženy žebrák,

na sklonných bedrách nosily v mrazech

dti své zhalené spoustou hadr,

posledním zbytkem lepších as
a samy kráely v tenounkém hávu,

že sotva jím pikryly nahotu vlastní,

šly, pívalem vichr šlehány ve tvá

a úžasem blbých a úsmškem sprostých,

Takovou matkou byla mé duši.

Oh, proniklo ustydlou duši mou
poslední teplo! Však vidla

tmy závojem záit matesky nžný,

nad chudým svým darem tesknící zrak ! . . .

0 dárkyn dobrá, bosou nohou

a nekrytou hlavou ve vichici

jak pjdeš zasnženou plání

a úžasem blbých a úsmškem sprostých ?

1 duše má s pohledem vyítavým

tvj hodila ve prach vyrudlý pláš!

Na dluh.

Je žárné poledne. Je sama v dusné síni

a hledí oknem ven v to širé námstí,

kam sed dav holub — a stále jiní, jiní

se s vží snášejí. Zde v švitoivém ruchu

je zrní klovat zí — pak náhle povznésti

a rozlétnouti se v tom žhavém vzduchu.

A ve svou minulos se myslí noí snivou.

Což byl to vskutku hích, že kdysi v prvním kvt
se muži oddala s tou duší dvivou?

Hle, holub divoký pec kohos našel v svt,
kdo o nj stará se . . . Však ona, mladá žena,

jež vpadlá adra má a tlo zhubenlé

a vrásky množící se na ubledlém ele —
je desce podobna, jež v kout zavšena

ve tmavé hospod, kde zní jen drsné pní

:

v tu desku pokaždé se jedna ára píše

za doušek vypitý jen na dluh, kradmo, tiše —
ar stále pibývá — však kde je zaplacení?

VLADIMÍR HOUDEK.
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Novými proudy. — studie
IC ROMÁNU. — NAPSAL VÁ-
CLAV MARIA SCHWAB.

I.

»Vy se tedy pamatujete, sleno, jak jsem vás

stopoval jako bledý, vytáhlý student, když jste

šla ze školy domu, jak jsem vás trpliv násle-

doval v uctivé vzdálenosti, šasten, že vás vidím,

že jsem vám blízko? . . .«

»Pamatuji se, že jste mne i jednou dokonce

pozdravil, když jsem se ohlédla ve dvéích.

«

»Hleme!« ozve se mladý muž, zadívav se

na veselou tvá své prvodkyn, jež bokem
skoro se ho dotýkajíc, obracela k nmu svou

hlavu, koketn schýlenou, a srovnával v duchu

onu dívenku vytáhlou, v krátkých sukénkách,

hranatých mladistvých tvar se štíhlou postavou

sleinky, vysplého, ladného poprsí, oblých ramen,

jež plnila tenkou látku saténových rukáv.

»Tenkrát jsem byl blažen, pln ržových na-

djí, že budu šastným ctitelem vaším.

«

S pootevenými rty pohlížela na mluvího sle-

inka, zvdava, co poví jí dále ty písn stažené

rty jeho.

»Kdo by se byl nadál, sleno Olgo, že vás

opt uvidím, ba že mi bude dokonce bydlit

s vámi pod jednou stechou? Nevdl jsem

o niem, sviv úpln starost o vyhledání bytu

svému soudruhu Hovorkovi.

«

»Mrzí-li vás to snad, pane Staku ?«

»Pro? Ze jsem se s vámi opt setkal? Ten-

krát mne to mrzelo, že jsem vás ztratil. Zmizela

jste mi úpln s obzoru; pestala jste tuším chodit

do díví školy ?«

»Odejela jsem tehdy s rodii do Plzn. Pede
dvma lety jsme se opt pisthovali.

«

»Tak. Ano, to je již nkolik rok ! Tenkrát

zstavila jste v srdci malého studenta smutek

a prázdnotu. asem ovšem vybledla vaše tvá
v mysli mé, studie zaujaly všecku moji pozor-

nost’; z blouznivého studenta stal se vážný

lovk. Vy jste zatím vyrostla v krásnou slenu
— odpuste, nechci lichotit, není to mým zvy-

kem — odbyla jste si zajisté njaký ten románek

mladého srdce . . .«

Románek? Ne, nemyslete tak špatn o mn.«

»Špatn! Bh uchovej! Které srdce mladé ne-

roz*ezvuí se v píse lásky aspo nkdy? Což

potom srdce, které uvádí v pohyb takovou živou

bytos jako jste vy, sleno ! Vždy z vás dýše

zrovna jaro a vn života! Každý záchvv vaší

tváe je úsmv, každý posun vaší ruky hravost’,

každé slovo vaše hudba! Slyšel jsem vás vera
doma i zpívat, být veselou, byl jsem svdkem
výbuchu vaší veselosti frenetické, uchvacující,

která mne strhla sebou.«

Byla záící, hoela vznícenou touhou, naslou-

chajíc jeho ei, jež omamovala její sluch, pro-

línala její duši.

»Hle, dnes kdo se na vás podívá, ekl by,

že vás to jaro sem vkouzlilo na dkaz své

kouzelné vzrušující moci. Jaro, které tmi pu-

peny tady kolem prýští, které vyzírá tmi bla-

vými kvty v tráv omlazené, které zpívá v tch
kovinách, stéká se strom a tryská z té zk}^-

pené pdy kolem, zrcadlí se ve vaší tvái,

chvjící se kvasem jeho mládí, silou jeho život-

nosti.*

»Ne, jdte, « odstrila ho Olga, »zlobím se na

vás. Hlete, uvádíte mne ve zmatek. Cítím, že

hoím ve tvái. Pro jste šel tak prudce do

vrchu? Mohu za to, že se rdím, že jsem tak

rozpálena. Te sotva dechu popadám, aaah . . .

ah ! . . .«

Kráeli volnji serpentinou zabíhající k restau-

raci na Nebozízku. Krpje potu zrosily Olze

víka. Tváe hoely jí rudým mákem. Zastavila

se znavena u laviky, jichž tu ada k odpo-

inku zve, a vrhla se na ni, držíc ruku na a-
drech, zrychleným tempem pracujících.

Stank se posadil vedle ní a nemohl zatajit

zálibu, již skytal mu pohled na její rozkošné,

rozechvlé tlo. Pozoroval živost’ dlouhých as
jejího výrazného oka, jež brzy jako by k snní
uléhaly, zastírajíce mlký, slzami porosený dlek
pod okem, brzy opt se vznesly a rozestely

nádherný vjí dlouhý a sametový po klapkách

oních, dovolujíce pozorovateli popatiti v t
oka, hlubokého, rozšíeného vášní. Pozoroval

táhlou šíji její, pokrytou sotva znatelnými za-

hndlými chloupky a pocítil nezkrotnou touhu na-

chýlit se k té šíji a pitisknout na ni žíznivé

rty. Smyslové opojení uchvátilo jej tak mocn,
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že ovinul ruku kol pasu dívina a políbil její

vlásky nad zaržovlým ouškem vztýené. Sladký

ten záchvv trval však malý jen okamžik.

Olga ucítivši ten polibek, zachvla se sladkou

pedtuchou a urovnávala si vlásky nad skrání.

»Po tom jsem toužíval asto, když jsem ten-

krát za vámi chodil, « omlouval se Stank, »dnešní

celý váš zjev psobil na mne takovou sugge-

stivní silou, že — piznávám se — chvju se

jako mladík zahoevší láskou. Promite mi to

sleno, snad jsem ml tenkrát vtší právo na

ten polibek než dnes. Co se zatím stalo v našich

srdcích za ten as ?«

»Miloval jste snad jinou, i milujete ?« obrátila

se Olga k Stakovi, pohlížejíc mu, pekvapenému
tou otázkou, pímo do oí.

»Nemiloval.«

»Chci vám uvit. Pro však myslíte, že

nesouvisí dnešní naše setkání se styky našimi

z dob — odpuste mi to slovo — školních.

Vždy jsme se tu na Nebozízku neshledali

náhodou. Vyzvala jsem vás k té procházce.

«

Oi její hoely, hledajíce oi jeho odvrácené,

bloudící
;
hoely a podncovaly . . .

»Chci k vám mluvit upímn, « ekl Stank,

pozoruje její rozechvnou tvá. »Myslím, že

adou let uplynulých prošlo myslí naší mnoho
otázek, které zmnily naše srdce, zmnily naše

názory a musily tím též zmnit naše chování.

Alespo srdce moje prodlalo tolik boj a tako-

vých, že nenalézám naprosto žádné souvislosti

mezi tím nevinným zbožováním a tak dím

milounké školaky a vážnou známostí dorostlé

dívky, která se honosí mimo to nevšední krásou

a vzácnými pvaby . . .«

» Již jste oddeklamoval ?«

»Nedeklamoval jsem, sleno, aspo to nebylo

mým úmyslem.

«

»Nevím tedy v onu suggestivní sílu, když

tak brzo jste ušel jejímu dosahu«, smála se

Olga rozpustile.

Vrtl hlavou.

»Nerozumíme si dobe, sleno 01go.«

»Vysvtlete mi tedy blíže, co mi íci chcete.

«

Zdvihli se opt, odpoinuvše si a kráeli

volným krokem výše k rozhledn.

»Jako student neznal jsem, sleno, jiného

ideálu, než milovat takovou dívku jako vy jste

byla, milou, krásnou, takového andla a vil
jsem, že bych se spokojil úpln láskou takové

dívky, prostou a pouhou. Snil jsem tak o malé

chaloupce, která by staila té naší lásce, jako

básníkovi idealistovi. Ale pešla léta a srdce

mé se zaalo mnit. Platonické horování se

z nho vykouilo
;
vášn hrubé se mne sic ne-

dotkly, ale srdce toužilo dál po lásce ženy,

která by mne vedle lásky dovedla upoutat svými

duševními vlastnostmi, svým vypstovaným citem,

svou touhou po poznání, šíí své inteligence,

toužil jsem po duši sob píbuzné, vším duševním

zladním, povzletem k svrchovaným zdrojm
citu a snažení ... A proto jsem ekl, že nena-

lézám souvislosti mezi onou láskou studenta

a láskou, k níž dosud spju a již jsem dosud

marn hledal. Netoužím po ideálu, vím že bych

ideálu nenašel, an hledám pedem již u ženy

porozumní, toužím po soubytí dvou duší pí-

buzných cíl.

«

»A nedosáhnete-li toho vbec ?«

»Pak, milá sleno, pjdu radji sám životem,

budu žít jako jsem až dosud žil. Najdu-li však

bytost, která by se chtla dát vést, vychovávat,

pak otevu jí náru svou a pivinu ji rád ku

svému srdci.

«

Olga chápala velost touhy v Stakových
slovech skrytou, ale sama cítila se málo povo-

lanou k takovému úkolu . . .

»Te již tomu rozumím, pro není souvislosti

mezi dívjškem a dneškem«, pravila suše a krá-

ela mlky krokem zrychleným.

By^li pod rozhlednou.

Ostrý vtík zavanul kolem nich a pinutil

Olgu, aby se zahalila pláštnkou, kterou jí

Stank nesl.

»Mrazí mne,« pravila. »Rozmary jara jsou

povážlivé, vite pane Staku, totiž pane profe-

sore. Odpuste, že zapomínám na vaši titulaturu.

»Sleno . . .«

»Mrazí mne,« opakovala, tesouc se na ce-

lém tle.

»Zahalte se dobe, a nenastydnete, sleno.

«

»Poslechnu vás. Tak je to. Hoíme, hoíme
a tu jedno studené zavanutí nás rázem schladL

Dali se alejí kvtoucích kaštan k strahovské

zahrad, kde napadala je plazivá vlhkost mokrých

zdí a sestupovali po nerovných schodech ku



427 VOLNÉ SMRY 428

WiESNER.

klášteru milosrdných sester. Olga pospíchala,

tak že jí Stank sotva stail. Bylo jí, jako by

mla utéci; vlhké ovzduší schodišt, ohranie-

ného zahradami, zdálo se pronikati jí kostmi.

Ale spíše ješt mrazila ji slova Stakova, v nichž

nenalézala ani stopy nadje, která jí ped chvílí

uvádla krev do varu.

Vymnili jen nkolik suchých frasí, spchajíce

vlašskou ulicí a dalšími úzkými ulikami malo-

stranskými, prosáklými pavým zápachem, pro-

dírali se vlnami passantu, proudících po most
Karlov, až ocitli se v Karlov ulici.

Tam se rozlouili.

Olga šla na návštvu ku pítelkyni jakés, jež

byla záminkou dnešní vycházky. Podala ruku

.Stakovi . . . Pojal ji do své a stiskl ji pevn.
Bylo mu jí líto. Odchvátala . . .

Díval se za ní, až zmizela v temném pr-
chodu nedalekého domu a pak obrátil kroky

své k nábeží.

»Jaká je Olga dnes?« Ta otázka napadla

Staka a tlaila se v unavený jeho mozek. »Je

zajisté krásnou dívkou, plnou pvabu a vn

smyslnosti, dívkou vysplou, zralou tlesn, která

by však sotva zaídila život svj dle pravidel

mých požadavk. Bojím se, že bylo by pozd
u ní zaít s vychováním. Nezdá se míti velikého

ducha, zdá se být ženou jako skoro všechny

ženy, je to bytost stádná, tlesn sic krásn
vyvinutá, ale duchovn zanedbaná. Snad se

mýlím, ale nemám dvry k té pílišné okáza-

losti jejího zjevu.

«

Takové myšlénky provázely Staka, kráe-

jícího nábežím, kde tlum Pražan tlail se

k teplým slunením paprskm, odrážejícím se

od hladiny Vltavíny, dávaje se hát a líbat

teplem jich polibk. Na všech tváích bylo znát

jakési rozjaení, všude volnosti a jarosti ustu-

povala ospalost a upjatost zimy.

Ta jarost a volnost zavíila také dnes v nitru

Stakov. Bylo mu, jakoby s nho spadaly šupiny

tísn a znavení, prsa se síila, mysl vyjasovala . .

.

Ped duševním zrakem jeho houpal se obrázek

v zlatém rámci. Vidl na nm sliné dvátko,
plné života, slibných vášní, smyslných požitk,
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dvátko v krátké sukénce šeíkové barvy, z pod

níž vyuhovaly útlé nožky v erných stevíkách,

v stevíkách školaky. Vidl Olgu, jak ji sle-

doval jako nadšený studentík . . . Pro si ji tenkrát

již nezajistil? Byl by na ni psobil svým vlivem,

byl by si ji vychoval a dnes by se byl tšil

z ovoce své snahy. Dnes mohl mít ženu podle

pání, ženu, u níž by nalezl porozumní i lásku.

Le zda by byl nalezl porozumní u ní již

tenkráte? -—
- Otázka ta vtírala se znova v jeho

úvahu. — V její oku je píliš viditelná její

ženská letora, naklonná ku zmnám. Nevím,

setrvaly-li by ty oi nad vážnou knihou déle?

Takhle napsat zamilované psaníko, peíst od-

pov, ale umní, vda, kdež pak

!

Zda by se nebyla tenkráte snaha má seschla

již pi prvním polibku tch krásných rtík?

Nebyl-li bych býval slabým uitelem té krásné

dívky? Být vychovatelem takové sedmikrásky,

to je teba mít srdce askety a to jsem tenkrát ne-

ml. A se smíchem vzpomnl si na slova spolu-

bydlitele Hovorky, jemuž kdysi vykládal svou

theorii o manželství. — Užij vína nemíchaného,

jak jej zem zrodila a nepidávej do nho cukru.

PREISSIG.

rr

KAVÁNEK.

Zena ti spíše zakysá než by dospla k svému
ideálu. Zakrní a co pak ? Co s vínem, kdyby
bylo sebe lepší, ztratilo-li aroma? Ocet, holý

ocet. Napiješ se octa, by bys vdl, že byl

díve vínem drahým a vzácným? — Smál se

te z plna hrdla tomu žertovnému porovnání,

an, vzpomínaje na pedcházející setkání s Olgou,

tušil, že si dal ujiti to víno, ale že mu ani ocet ne-

zstal. A což ten polibek, k nmuž se dal strhnouti

dnes? Stydl se za tu slabost v duchu a lál

si za tu nekonsekvenci. Vysvtloval si to jakousi

suggescí, kterou se láska z její rozkošné hrudi

pelévala v jeho tlesnost. Cítil dnes celý den

jak jarní nálada ho rozechvívá, rozhívá jeho

ztuhlé, zkornatlé pocity, ale vzpíral se jí vší

silou své vle. Mávl rukou do vzduchu, jakoby

odehnat chtl veškeru kouzelnou moc jara, která

jím lomcovala, uchvacovala ho, otásala jím.

A ubíhal z nábeží, na nmž rozlévalo jarní

slunce svj intensivní žár i zavíral oi ped
tpytem vln, aby unikl té touze po nem, co

dávno skryl, pohbil ve svém nitru,na dávno

zapomenouti usiloval . .
.

(pnšt dále.)
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ROBTY Z DOPIS PÁTEL. —
FEUILLETON. (konec.)

Staí íkali: Tvrdý chléb pi dobrém

svdomí jest zdravou stravou. A mli pravdu.

*

Snad jsi se již pesvdil, jak kritikové šetí

asem zcela jinak než umlci. Jak rychle oni

odbudou, na em jsi tžce a dlouho robil. Nediv

se také, když kritik práci tvou soudí, aniž by ji

ádn prohlédl, nediv se, když k tvému nemalému

pekvapení v ní nco vidí, o em jsi ani nesnil

;

nemá obyejn jen tebe v práci — v prádle,

nemže vám pak jednotliv mnoho asu vnovat,

snadno si vás také pod rukou zamní, jemu je

to lhostejno, potebuje vás ve svých ádcích jen

co píkladu ku svým tvrzením, ku svým vý-

vodm. Ne vaše práce, ale jeho tvrzení, vývody

a myšlénky jsou v láncích jeho hlavní vcí.

*

Pln rozumti dílu umleckému žádá míti

tolik umleckého citu, kolik ho ml tvrce díla.

Je dosažitelný cit ten bez náležité pípravy, bez

náležitého vzdlání? — Jak nespravedliví jste

k tm, kdož o vašich dílech píší. Ubozí, jak málo

dostanou za ádku.
*

Pítel malí píše

:

Ptáš se pro pes ty hojné, pro výzdobu ko-

stela urené fondy zstává kostel náš bez maleb.

Dkan co patron kostela eká, až se zrodí k tomu

v Cechách vhodný umlec, nynjší mu neposta-

ují, s ním souhlasí i stavitel, dle jehož plán
byl kostel vystaven. Znáš hlas dstojného pana

dkana i umní našeho mistra stavitele. Pi ne-

dávné návštv arcibiskupov, kterého pi slavné

mši urážel v kostele hlas dkanv i nevlcus

stavb}f, nezdržela se osvícenost oproti obma
poznámky, že ml pan dkan pi zpívané mši

hlasu svého šetiti, a že neml pan stavitel pi
pokroilém vku odvažovati se námahy nezbytné

pi stavb kostela. Pánové odpovdli tém
unisono, že k služb a chvále boží chtjí do

dosledního dechu vnovati slabé své síly. —
Myslel jsem, as vás vezmi, jeden krákoráním,

druhý hudlaením chcete sloužit Bohu a nepi-

puste, ab}^ malíi mu stejn sloužili tím, co do-

vedou.
*

Obvyklé heslo asopis i umleckých listu

:

»Llplatovati, co mého jest.«

Heslo toho touženého umleckého listu našeho :

»Uplatovati z každého eského umlce to n ej-

1 e p š í.«

*

Rady pro umlce soutžící

:

Odporu duši svou do milosrdenství Božího,

nedoufej v úspch, konkuruj jen tehdy když ne-

máš do eho kousnout, neztrácej trplivosti a modli

se, aby to trefilo toho pravého, abys nemusil

konkurovati ptkrát.
*

Chytí nekonkurují vbec, vdí, že to neke-

sanský vynález. Slovutní a domýšliví jen tehdy,

když mají pojištný úspch. Opatrní jen proti

honorái a když znají náhledy porotc. Mladí

konkurují nejastji — konkurují z mladické

bujnosti.

- Pi STUDII E. Dítte i náladové SKIZZE UHLEM
prof. J. Maáka museli bychom opakovati, co již v . 4.

eeno bylo.

— J. D d i n a zaslal nám z paížského vyhnanství ukázku

své, k Mlustrativnímu umní tíhnoucí innosti.

- J. Kastner. SOCHA SV. LUDMILY ve velikosti 120

cm., provedená ve dev, urena pro gotický oltá v Chrudimi

(týž, jenž zdoben je státem objednaným obrazem F. Jene-

weina). Upozornili jsme v referátu o výstav, že Bílek opo-

vrhuje ustáleným zpsobem provádní ve dev — devnou

technikou; dnes podáváme práci Kastnerovu jako vzor tech-

nik}’’ této.

- SPÁLENÍ KNIH VIKLEFOVÝCH, skizza E. Holárka,

zobrazuje moment, kdy úastníci po skonení aktu spokojen

opouštjí biskupský dvr, a zatím z dýmu a popele spálených

knih vystupuje obrovská postava Husity. Obraz eká svého

dokonení v atelieru Holárkov již nkolik let.

— O Maatkovi a Spill aroví zmínno v referát

z Rudolfina; reprodukce z konkursu na obálku »V. S.« do-

plují naši zprávu o téže v ísle minulém.
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ZPRÁVY UMLECKÉ.
— Felix Jenewein. Stalo se u jisté ásti naši žurna-

listiky zvykem, že ona berouc nkoho do své ochrany, spílá

všem ostatním. Máme píklad dost a dost, z nich uvedeme

jeden: Úprka byl zneuznáván — napíše se o nm vele

psaná sta a vedle této stati, kterou s radostí jsme vítali,

i poznámka, kde se všeobecn ekne : » Jistá a velká ás
umlectva pražského uzavela proti Úprkoví kartel na umlení

jeho umleckých, nebezpených kvalit, « ne aby pibilo se

jednání jednotlivce, bylo-li takové, nýbrž aby nejširší vrstv

vhodila se urážka v tvá. A druhý

:

Dnes napíše pan Kamper »pknou, vele psanou sta«,

vnovanou Jeneweinovi, této uchopí se ada list, v nichž

vynechá se vše, co v lánku o Jeneweinovi pkného, a útoí

se nadávkami na celou veejnost. Abychom v tchto ist
žurnalistických kruzích pedešli podobnému obvinní, jaké

u Úprky jsme konstatovali, zaznamenali jsme nejen jménem

»Volných Smr«, ale jménem »lidí, kteí zárove s námi

o domácí umní se interesovali« (viz »V. S.« sloupec 336.),

že byla zde ada znalc, kteí talent a umní Jeneweinovo

uznávali. Ponvadž však ádkm našim podkládán smysl jiný,

dokonce závistivý a tm, jichž jménem psány, vytýká se, že

nic pro J. neudlali, pipojujeme nkolik poznámek, opaku-

jeme ne jménem »V. S.«, ale jménem »znalc«:

Bylo to v dob, kdy dle lánku p. Kampra vydlal Jene-

wein ron 60 zl., bylo to v dob, kdy pán Kamprovi ko-

legové, jako v illustrovaných listech rozhodující umletí kri-

tikové a redaktorové nepijímali Jeneweinovy obrázky pro své

asopisy; v této dob našli se znalci, kteí uznávajíce

umní jeho, piinili se, aby zabezpeili mu místo uitelské.

Uznáváme sami nejlépe, že místo to vzhledem k umní Jene-

weinovu naprosto je nedostatené, ale tolik nedá se upít, že

bylo to jediné, co bylo možné, a že i to pro J. mlo v teh.

dejší jeho situaci trochu dležitosti. Krátce po tom upozor-

nny prostednictvím znalc vídeské kruhy na Jene-

weina a tím dostalo se z Vídn J. státní zakázky. Svému

velkému umní a porozumní, které vídeské znalecké kruhy

pro mají, dkuje J., že i na dále ve [Vídni je uznáván a za-

mstnán.

A u nás? Stalo se, že státní objednávka, oltání obraz

pro chrám chrudimský byl Jenneweinem svému úeli odevzdán

a v chrudimském kostele umístn. Na popud eského žurna-

listy v kvtnu 1896 bylo tamže zahájeno pravé kížové ta-

žení proti Jeneweinovi, ba navrhováno, aby sebrala se sbírkou

suma na nový obraz, který by nahradil Jeneweinv.

Kde zstala tenkráte ostrá péra žurnalist, která ve své

pesile a mocném vlivu jist ubila by ten osamocený hlas

svého kolegy? Byl to zase jen »znalec«, který musel zastati se

Jeneweina vzdor tomu, že mohl pedpokládati, že i jemu od-

poví se lánkem, psaným tónem íuilletonu »eské Stráže«.

V téže dob, kdy eský žurnalista ve své ^tuposti a ne-

chápavossti« po Jeneweinovi házel kamenem, dobýval si J.

sv3?m mohutným umním ve Vídni uznání.

Pak teprve oteveli se i u nás oi, ale ne oi veejnosti,

která dodnes Jeneweina neuznává, ani tch, jichž jménem

jsme se ohražovali, nýbrž onch lidí, kteí díve mleli.

To chtli jsme konstatovat.*

— Spolek architekt a inženýr v království
eském uveejnil v denních listech ze dne 20. t. m. pro-

volání, jehož dležitost pln uznáváme a z nhož následu-

jící v krátkém obsahu podáváme:

»Spolek architekt a inženýr pokládá za svou povinnost

z ústraní a v zájmu len svých architekt pihlásiti se o po-

zornost a vážnost, která stavu tomu právem náleží. Pomry,
které se u nás pi živnosti stavebné prbhem doby vyvinuly,

jsou nezdravé.« Po dkladném rozboru tchto pomr uvádí

provolání dále : »Proto je nutno uiniti opatení, aby stavtí

smli lidé netoliko technicky, nýbrž- i umlecky zpsobilí a

aby orgánové k dohledu urení bdli nad výkony co nej-

písnji. Komise umlecká, která jest poradním sborem rady

mstské, nech bdí písn nad tím, aby pedložené projekty

hovly požadavkm umleckým v každém smru; nech vy-

žádá si prostedkv, aby projekty, jí schválené, byly také

v jejich intencích a bez odchylek umlecky provádny. «

»V otázkách vtšího dosahu nech získávají se návrhy

cestou soutží slušn honorovaných a zhotovení plán
stavebných nech nesvuje se osobám konkurrence se ne-

ztiastnivším bez dležité píiny.

Msto naše stojí ped velkými úlohami stavebnými. Bylo

by na ase, aby se konen trochu vážnji pihlíželo ku

stránce umlecké, jinak postaví se msto, které bude smutným

památníkem stavu, v nmž nalézalo se umní stavitelské za

doby nynjší. Ale vina toho nebude nikdy hledána v nepízni

doby a v nezralosti náhled rozhodujících orgán, nýbrž je-

din nynjší generace umlecká bude odpovdna za skvrnu,

kterou se pyšná královská naše Praha znesváila. Stalo by

se tak neprávem !

A spolek architekt a inženýr v král. eském vidí je-

dinou odpomoc v tom, vzchopí-li se všichni architekti k ráz-

nému inu a piiní se, by zjednána byla náprava. Jsou to

* Podotýkáme, že nepodepsané lánky nejsou záležitosd tc ho

i onoho jednotlivce, ale celé neza kuklené redakce.
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povinni nejen sob samým jako umlci, ale i královské Praze

a vlasti eské jako synové její.

Na základ dvod pedeslaných svolává spolek archi-

tektv a inženýr v král. eském poátkem podzimního ob-

dobí sjezd architekt z království eského, na

kterém by se poukázalo: 1. na nesrovnalost postavení archi-

tekt vi podnikatelm a nepochopení jich se strany staveb-

níkv; 2. na nutnost ádného dodržení konkurrenního ádu
pi vypisování veejných soutží.

Pedstavenstvo Spolku architektv a inženýr usneslo se

zkoumati pi všech veejných konkursech podmínky a dopo-

ruiti lenm svým, aby se konkurrence bu súastnili aneb

zdrželi. Posléze podniknuty budou vhodné kroky v píin
rozešení otázky velkých státních staveb v Praze. « — — —

— Stavba justiního paláce v Praze. V denních

listech uveejnna byla zpráva o tom, že vláda se konen
rozhodla postaviti justiní palác na míst nynjšího finanního

editelství (nároží Hybernské ulice, Josefského námstí a Po-

íí). Pi tom trpce žalováno na to, že stavba tato zadána býti

má vídeskému architektu (Forstrovi) bez ohledu na naše

architekty domácí. Chápeme úpln ten stesk a sdílíme obavu,

že tato zpráva jako pravdivá se potvrdí, zstane-li pi pouhé

zpráv novináské a neuznají-li naši páni poslanci za dobré

v té vci dív než bude pozd ve prospch sil pražských

zakroiti.

VÝSTAVY.

— K uctní památky nedávno zemelého B. W a c h s-

manna uspoádána jest v Salon Topiov malá vý-

stavka z jeho umlecké pozstalosti. B. Wachsmann byl malí

krajiná, který s porozumním pstoval architekturu. Na stu-

dijních svých cestách po léta shromažoval spousty velice

cenného materiálu, z nhož jen ást jest vystavena. Celá serie

list, jak architektur, tak studií krajináských jest nejjedno-

dušším materiálem, tužkou, kreslena. Detaily gotických staveb,

perspektivy dóm, studie strom, skal, vše studováno peliv

a s láskou. Nedivíme se, že pi tak usilovné práci dospl W.
v kresb ku manýe. Mimo to vystaveno nkolik návrh, do-

plnných fotografiemi hotových pedmt. Jsou to hlavn ná-

adí liturgická, mešní roucha, oltáe a pod., adressy, ped-

mty umlecko-prmyslové, stavby kamenné a p. Vlastní talent

krajináský B. Wachsmanna objevuje se v aquarellech. z nichž

nkteré jsou velice barevn a široce nahozeny. Naproti tomu

vystavené olejomalby jsou slabé, a zdá se, že ani s dosta-

tenou láskou tuto techniku nepstoval.

Výstavu dopluje ada originál nových Gerlachových

allegorií. Ve vydání tomto zastoupena je ada našich umlc,
jako: Klusáka, Preislera, Š pila a, Švabinského,
Maška, Nováka, A. Liebschera. Na danáthema: Víno,

Hudba, Láska, Tanec komponovány jsou dekorativní paneaux,

které dle individuality umlce bu jen dekorativn jsou po-

jaty, bu myšlenkov vedle toho i novým zpsobem ešeny.

Švabinského tríptychon upomíná trochu na nkteré anglické

mistry; v nich dokonale ovládá i barevnou delikátnost. Druhé

dv kresby zamlouvají se nám svojí poetickou náladou. Dobe

kreslené a komponované jsou kresby ostatních vyjmenovaných

autor. Trochu již nauenou kresbu má A. Liebscher a v kom-

posici nkteré z jeho allegorií dopadly skoro jako illustrace.

Vedle tchto jsou vystaveny práce nkterých Nmc.
O Stuckovi z vystavených jeho kreseb mohl by si divák

uiniti špatný pojem; vystaveny jsou jeho mladší a také ne

ty nejsilnjší práce; Kopay zdá se nám píbuzný v kresb

A. Liebscherovi. D i e r ešil svoji hudbu po zpsobu prerafae-

list, a jejich poesii ni delikátnost nevystihl.

58. Výroní výstava Krásoum né jednoty pro

echjr v Praze. — (Konec.)

Kaván Fr. (. 103— 134—158) podává nám ukázky nad

míru svdomitého studia svého, kterým s plnou pravdivostí

svoje »úryvky z pírody « pedvádí. Jest tak svdomitým,

barvy jeho tak siln zdají se nám odpovídati pírod, že

zabíhá tam, kde provedení pílišnou svdomitostí trpí, iníc

dojem suchý, monotonní. Všecko jest nepopirateln vrn na-

malováno, vrný obraz pírody, avšak nech pijde též k plat-

nosti slovo umlcovo, nech ukáže, jak jako básník pochopil

pírodu.

Holub (210— 242— 255) prozrazuje tutéž školu, totéž

nazírání jako Kaván. I v pracích jeho vidti jest neobmezená

úcta k pírod a oba dva mají nco tak píbuzného ve vi-

dní, že by mohly bratry býti. Nežádáme romantism, naopak

mluvíme rádi o nm, ponvadž umním moderním již dávno

pekonán, ale suchá interpretace psobí na oko únavn; ví-

táme však, pokud v nich vidíme tyto ukázky, s radostí, že

jmenovaní krajinái ješt stále cítí potebu studia pírody a

pokud nám nezbraují doufati, že asem v obrazech jejich

vedle vrn malovaného kusu pírody ješt pídavek subjekti-

vního nazírání a cítní nalezneme.

Dvoák B. (. 123) po prvn snad nachází se v adách

vystavujících umlc, kteí stupují naši nadji v mladý kraji-

náský, svdomitému studiu oddaný dorost. Ve vystaveném

jeho obraze více než u pedešlých hledno ku náladovosti,

jakož i nepehánné barvitosti.

F. E n g e 1 m ú 1 1 e r (. 1 02) vystavuje pendant k loskému
svému pohledu ve starý park — »Babí léto«. Z nepochopi-

telných píin octnul se obraz v takové výši, že opravdu

tžko nám o nm svj soud pronášeti — nezbývá než znova

optovati stesk na umísování, jejž jsme pi zaátku tohoto

referátu uvedli. — Engelmúller jest bezmála opakem ped-

cházejících; kdy oni volili sob látky pedmtem žádných

nárok neinící, vidíme u tohoto nádherné partie, které místy

až píliš »partiemi« nám býti se zdají, obestené však ná-

ladou ku pedsevzaté látce pevn se pimykající. Místy snad

nevadila by vtší sytost barevná. . 149, Touha, Hoe,
Klid pojmenované, slovm našim výše uvedeným pímo vý-

razu dává. Tí náladové vci v jeden celek spjaté barevným

sladním svým i látkou vyvolati mají a také v nás vyvolá-

vají ty rzné ony pocity duševní. Krajiny tyto, jež a kom-

ponovány, pece opírají se o studium dle pírody, nechávají

nás tušiti, že Engelmúller tíhne k volnjšímu nazírání na

pírodu a pedevším ku platnosti pivésti chce vlastní své

individuelni cítní, které vždy mluviti má z práce umlce.
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Ant. Slavíek (. 253— 541 — 586) jest bez odporu

nejcitlivjším malíem skutených, nevybásnných nálad.

-Zelné pole« (. 253) neiníc velkých nároku, jest delikátní

v barv, lehouká dálka i hlávky v popedí syt a pec vzdušn ,

ladn a pec správn zbarveny; v technickém podání neoby-

ejný chic. Z celku záí taková radost ze svže zbarvené

pírody, že bychom si páli, aby z té živ cítné radosti ba-

revné Slavíek neslevoval. V pízemí pak povšené další dva

obrazy mají i jiné ješt pednosti. Prvý z nich . 541 .Ná-

lada* vyznamenává se neobyejnou harmonií celku, v niž tón

píliš zbžn nartnuté figury mkký akkord barevný ladn

dopluje. Silou barvy i svtla zvlášt svže psobí druhý

pipomenutý obraz (586), pohled na stechy .Františ-

kánského kostela v Bechyni*.

V. Jansa pekvapil nás letos velice píjemn. Jsme již

dávno odchováni Knúpfrem a proto nechávají nás Jansova

moe, vždy pec trochu tvrdá, chladnými. Nemá se prý srov-

návati, avšak kdo se tomu ubrání? A tak tžko snáší srov-

nání jeho -moe . 136 s Knpfrovými svítivými vodami.

»Rybník« . 261, nejvtší snad práce Jansova, jest vc, u kteréž

nutno se zastavit. Je i pi velkých svých rozmrech plna

opravdové nálady a zanechává silný dojem. A to nco zna-

mená.

Karel Lieb&cher letos vystavuje jednu ze svých nej-

vtších vcí, jaké kdy namaloval, .Údolí íky « (. 905).

Neodepel jí ovšem ani tentokrát onu teplou barvitost, na

kterou paleta jeho si již navykla, ale svedl ji a udržel pece

v dobré nálad celkové.

Václav Bezina zstává vren svým interieurovým

partiím a má plnou pravdu. Dokazuje, že správné je vzd-

lávat to pole, jež tší a jež je osobité naproti tomu — nási-

lím do neho cizího se nutiti. Bezina dlá patrné pokroky

a jeho .Zimní krajina« to v každém smru, jak technickém,

tak koloristickém pln dokazuje.

Jan H e r

í

k (. 200—201 — 100) vystavuje portrait mladé

dámy s posou velice nenucenou, pak veliké paneau V a-

n i tas* a menší studii. Mžeme íci o obou prvých, že jsou

co nejsvdomitji malovány a do posledka provedeny beze

všeliké újmy lehkosti malby. Nemýlíme se zajisté, tvrdíme-li,

že pi obraze .Vanitas* nešlo tak Heríkovi o to, rozmnožiti

touto mnohokráte již malovaný pedmt novým njakým hlu-

bokým pojetím, že nešlo mu o to, malovati »plenér« se všemi

zelenými a modravými reflexy, nýbrž že úlohou jeho bylo,

dokonale namalovali ženský akt za stávajících pomr v ate-

lieru umlcov — atributy pomíjej ícnosti pak že mly býti

pomocníky pi žádoucím v_vplnní plochy. A takto pedse-

vzatou úlohu vykonal Herík zúplna : Kresba aktu je dli.

kátní, modelace co nej úplnjší, barva lehká a sladná.

V. Hradecký zastoupen studií ze židovského msta,

která povšena jsouc v poslední ad, volá po naléhavé ná-

prav v rozvšování. Nevíme opravdu, pro práce rázu Rexova,

neb pán stejné kvality zatlaovati mají kvalitativn daleko

lepší výkony. Studie Hradeckého žádných nárok neiní, ale

vyhovuje úpln svému obsahu a líbí se nám sevenost ná-

lady, která dobe starým tm zdem sluší. V pízemí pak za-

stoupen dále II. listem z cyklu .Ddictví pári*
(karton) se zejmou snahou po jednoduchosti a velikém po-

jetí. Tvrdé ovládání uhlokresby zstane vždy charakteristi-

ckým v pracích Hradeckého.

K. Tma poslal letos na výstavu .Soudruhy v povo-

láni*, v technice i koncepci docela úchylné od svých dosud

vystavovaných genrú vojenských. Nemíníme, že by se byl stal

v umleckém snažení K. Tmy njaký pevrat a že od ny-

njška nastoupí dráhu stylisty; vystavený obraz je spíše

vzpomínkou na akademická studia za editele Svertse, po níž

opt dostaví se pilnutí ku genru malíi nejbližšímu.

Jako úplného romantika jmenujeme Lad. Nováka, vypra-

vujícího osmi kolorovanými, starý devoryt napodobujícími

perokresbami pohádku o .Kovái a smrti*. Vypravování

Novákovo je plynné, pln srozumitelné. V jasné kresb a leh-

kém koloritu pozorujeme, že se Novák dopracoval k uritému

svému stylu, který spojen s nco studiem pírody zajisté ma-

líi-vypravovateli znamenit poslouží. — Podobn mohli bychom

íci o K. L. Klusákových .návrzích ku gobelínm,
na nichž patrno, že umlec více mysli a mén studuje, pi
emž se stává, že to, co jasn obrázkem af vážn nebo saty-

ricky ekl, pro nedostatek formální delikátnosti nepovšimnuto

zstává.

R. Po 1 lak vystavuje dv dobré studie: »U toillety*

(. 155) a »Ped procházkou* (. 207).

K. S i m n e k zastoupen aquarellovými portrét}- (. 567

a 578) ;
malý formát úlohu portrétu znan stížil, a zase

ovládání materiálu usnadnil
;
podoba dámy v jednoduché póse

zdá se býti dobrá. — »Scena atelierní* (. 617) jako celek

dobe se representuje. Technické provedení akvarell Simn-
kových vyznamenává se až upílišnnou pelivostí a istotou,

jíž malí za píliš velikou cenu dosahuje, upadaje místy

v úzkostlivost, místy v suchost.

J. ryt. Skramlík (. 122— 171 — 254) drží se osvd-

ených cest a vzor, jimž, neklada si vyšších požadavk,

v mnohém se pibližuje.

Jako portretisté dostavili se mezi jinými na letošní vý-

stavu také Th. Hilšer, Ant. Vácha a J o s. Ze ní šek.

Aug. Terš vystavil dv olejomalby, z nichž ona .Dom*
(. 264) vyznamenává se lepší kvalitou.

V. Trskv genre »Pi ohníku* (. 350), a po-

nkud tvrdý, mnohem výše ceníme, nežli letošní vci

Barto kovy, pi nmž bychom opravdu litovali, kdybychom

se mli domnívati, že už pešla doba jeho .Rekrut «.

Ženská kolonie malíek domácích representovala se letos

potem i jakostí vystavených dl velice estn. V popedí

jich nutno staviti sl. Laukotovu a Lindnerovu. Pi Zd.

Braunerov již zvykli jsme na uritý, stále se opaku-

jící pednes i barvu; H. Emingrová zamlouvá se dobrým

pastelem; svží barvou maluje L. Kleimondová; P. Maá-
ková chápe se s rozhodnou odvahou portrétu; Sayfertová
vystavuje studii mladé hlavy v »plenairu«

;
Sucha rdová-

Boudová podávajíc ukázku svoji malby figurální, nczapo-

mla pidati k ní lepší kus svého umní, široce nahozené kvty.

Na konec abecedního tohoto vyjmenování klademe jméno

F. Zahradnické, kteréžto místo však nesluší nikterak je-

jímu barvou svžímu .Slezu*.
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Jakkoli úastenství ciziny na letošní výstav rudolfínské

není práv zvláš šastné, pece nacházíme v ní nakolik vy-

nikajících dél, které musí býti pobídkou umlcm domácím

k napjetí veškerých sil v tuhém zápasu o palmu vítzství.

Z umlc proslulých zastoupen zde v první rad Dan tan

velikým monumentálním dílem, onen Dantan, od kterého

až dosud vídali jsme jen obrazy menších rozmr, pravé

to však perly vzduchové, barevné perspektivy (hrníská

dílna, dílna sochaská a p.). Nevíme, zda najde se druhý,

který tak vládnouti dovede šediv lomenými tóny, aniž by

tyto pehánl do modra a fialova, jak obyejn vzduch ma-

lovati vídáme. Stojíce ped obrazem letos zaslaným »Cas
prchá« (. 962) spatíme kus zem a vzduchu tak znamenit

vystiženo, že marn je tísní lištny, kterými jsou orámovány.

V popedí na svahu sedí Adam a Eva, od nich v pose ku

pedu naklonné vzdaluje se gigantická postava Saturnova —
as — kolem nhož a v jeho šlépjích mlhovit zvedají se

chomáe amoret — potomstvo. Vzdušné postaviky dtí ma-

lovány bez peslazení, celek pak ovládnut nevšední jedno-

duchostí.

Thema obrazu Aug. šl. Brandise (. 904) — »K la-

dní Krista dio hrobu« bylo již tak asto od starších

i mladších mistr malováno, že jest nebezpeno znovu se na
odvážiti a je novým njakým zpsobem luštiti. Mluvíme-li

pak o obraze Brandisov, nutno nám íci, že není práv

originelnost obrazu jeho nejsilnjší stránkou, ale za to vy-

niká hloubkou své nálady. Na obraze tomto podán jest zcela

moderní názor o zpracováni látky; nezíme tu figury, které

by lomily rukama v pehnaných pósách, ale za to v celkové

nálad i nehybných postavách onen vyšší, tžký, tich}-, maje-

státní bol, který není mocen ani slova ani výrazu — apa-

thii . . . S figurami jeho, truchlí píroda, a tyto zase jakoby

jen ástka podízená, ekli bychom »nmou«, temnou svojí

skvrnou, doplují akkord nálady. Umlec obrav si za úkol

náladou na cit náš psobiti a pomocí jí dj vypravovati cíle

svého pln dosáhl. Po stránce technické dovedn ovládl i detail,

kde toho jevila se poteba. Tlo a hlava Kristova barvou a

vbec celou správností svojí zvláš dokazují pedcházející

studium umlcovo. Mén zamlouvá se nám druhým obrazem

»Z kostela P. Marie* (. 460); zdá se nám býti njakou starší

prací, a i zde znatelný jsou stopy pro jeho nynjší nazírání.

H. Bus se representuje se temi pracemi, jež na zajíma-

vosti a snad i pounosti byly by získaly, kdyby byly pov-
šeny vedle, nebo aspo blízko sebe. Veškeré ti obrazy jsou

náladové; nejzvunjší akkord uhodil v »Soumraku na

moi« (. 901). Pi »Hbitovní nálad na Sicílii (íslo

390) litujeme, že zavšena v loggii, na míst to, kde už ze

zásady — jako na míst hanby — obrazy nepovšimnuty z-
stávají. Hbitov malován za sálavého úpalu sluneního

;
z bujné

avšak jakoby uschlé vegetace v malebné nesrovnalosti jedno-

tlivé hroby oznaujíce trí po rznu kíže; vzduchová per-

spektiva monotonní plán hbitova znamenit zachycena.

Nauen snad poprvn na výstav naši se objevuje, za-

stoupen portrétem, který na první pohled zájem umleckého

díla sob vynutí raffinovanou noblessou svojí. On skrývá

v sob šastné luštní umleckého problému : interiér, veškery

pedmty i bílá náprsenka a rovnž tak maso ruky i obli-

eje, vše sdílí jeden píjemný tón barevný, z nhož výborn
trefená hlava a znamenit vymodelovaná ruka vyniká. Z jednot-

ného barevného akkordu vane živý klid v akkordu pravé

noblesy a distinkce, vlastností to, které portrét tento i p-
vodce jeho tak vynikajícím iní, pro nž zasluhuje, aby

námi byl zapamatován a páli bychom si jej na zdejší vý-

stav astji vidti. Proti obyeji upozorujeme tentokráte na

šastnou volbu a sladní rámu s portrétem, ímž pvab obrazu

velice zvýšen.

S chrni dt J. vystavuje ti obrazy Jeho portrét hrabnky
E. nejvíce se nám líbí. Obliej široce malován, honosí se

jakož i ruce svítivostí plet. Rovnž dobe malován jest erný
hedvábný šat. Pojetí jest šastné, psobí zcela nenucen. Por-

trét rozluštn obrazov. Velký obraz rázu dekorativního

»Caritas« (. 18) téhož umlce psobí sice ladn, avšak

nevyniká nijak originálností. Tlíka dtí jsou velmi pkn
kreslena a modelována, ale barva jejich vyznla do hndá,
ili jest to plain-air v atelieru malovaný. Správnji v zbar-

vení vedl si pi tetím svém obraze nazvaném »V lét*
(. 68). Mladá matka s dckem na rukou v bílém šat se

procházející, jest delikátn vycítna; na bílém rouchu i na

hlavince dítte cítíme reflex zeleného okolí; celek zdá se nám
trochu jednotvárn provedený.

V tomtéž sále vystavena výborná kvalitou svojí krajina

sleny Alžb. Eickenové (. 31) Když píroda k odpoinku

se klade*. Psobí velmi pirozen správností zbarvení svého

a seriósností s jakou zde píroda podána. Pednes jest pa-

stósní, energický, v niem neprozrazující ruku ženskou. Voda,

hluboko zbarvena, jest v klidu svém stejn výborn nama-

lována jako naervenalé suché roští, které potok vroubí a

které zmínným tónem svým vyslovuje celou náladu kra-

jiny této. Krajina jest velice malebn vidna a chová v sob
znaný kus poesie. Mimo tento ješt dvma jinými obrazy

umlkyn zmínná svdectví nadání svého nám podává. Jsou

to obrazy »Motiv z Piccardie (. 294) a »Ve vsi« (. 375),

žel Bohu sdílí tyto stejný osud, jako ony zmínné vystavené

práce Busse-ho
;
jsou také zavšeny na chodb, kde ani pra-

vého svtla se jim nedostává, ani pro malou vzdálenost je

dosti oceniti nelze. I na obrazech tchto nápadný jest smlý,

široký pednes, vysoce malebné vidní a opravdu umlecké

nazírání. Ale pro práce takové u nás poádku nacházíme po-

rozumní.

Fr. Cour ten s vystavuje ti obrazy (. 15, 36 a 48)

Obraz . 48 »Ranní práce« oživen jest figurami žnoucími

obilí. Courtens, umlec zvuného jména, prost pracemi svými

dokládá výši, která jemu piknuta. Nálada ranní se svojí

rosou a mlhou opravdu se vší erstvostí, podána obvyklým,

širokým, u nho virtuosním pednesem. Zde zase teba jen

ohlédnouti se po okolí a ihned psobí na nás pravdivost a

pesvdující síla pírody jeho, kterou on nám prostednictvím

individuelního vidní svého podává.

Dettmann velice štde obmyslil letos výstavu naši.

zastoupen nemén než 19 obrazy; jest virtuosem šttce v pra-

vém slova smyslu a umní jeho technické úžasné. Stejn

souverenn poíná si v ásti krajinné i figurální. Pi tak zna-

ném potu prací, jakým roku letošního se representuje, jest

však jedno patrno: malba jeho jest všude stejn zdrobnlá
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a pracuje v popedí i v pozadí, pak libuje si v náladách

nkdy píliš s jemnými šedivými tóny šera, kdy prchlo plné

svtlo a nastala vláda neuritých tón. Delikátní kousky

barvy jeho byly »Kachny pod tešovým stromem*

. 421 a »Polní cesta« . 550. Místy eší i docela moderní

problémy barevné ku p. »Modrým potokem«
;

více illustra-

tivn psobí »Národní píse* (. 415).

Historicky peliv studovanou a modern malovanou vc
zaslal letošní vítz v konkurenci o Reichelovu cenu ve Vídni

R. v. Ottenfeld . 207. Je tžko pehlédnoutí na výstav

poctivou tu práci, která technickým provedením a svou celko-

vou náladovostí ze svého okolí na se sama upozoruje.

Delug vystavuje velmi dobiý obraz se zdailou náladou

pod názvem »Beznové vtry* . 509. Jest to obraz ve-

lice zajímavý, široce vidný, velmi dobrý v pojetí a nálada

jest též velice zdailá. Pohyb figur jest nenucený, pirozený.

Na obraze patrna je snaha vystihnouti rzné nuance bílé

(matka s dckem v náruí v bílém, postavena opt proti bílé,

vtrem nadmuté placht). Celek obrazu chová v sob seriosní

snahu a dobrou umleckou hodnotu.

Veliké nároky iní a málo z nich plní W. Ger s on, který

vystavuje v pízemí »N á v r a t Kazimíra Spravedlivého,
krále polského, na trn (. 907) a v prvním pate do-

konce nesympatický tryptich »La Syréne« (. 71—73).

Velice dobrým portrétem zastoupen F. Rumpler (. 205).

Vedle nkterých mén pozoruhodných experiment malo-

vaných (studie . 848) vystavuje Orlík nkolik pokus lep-

taných, které stží mohou s ostatními, v dolejší místnosti

vystavenými pracemi toho druhu konkurovati.

C. Clrarlotte Wahlstrómová zastoupena » Západem

slunce« (. 431), jejž zpsob pednesu iní vynikajícím,

ímž jedin tolik nálady soustediti mohla. Tu nezíme

žádného detailu, všechen zetel obrácen jest k celku, který

pastosní rozhodností tractamentu a sytostí barevnou vyniká.

Jest to poeticky vycítný akkord pi západu slunce.

Dále ješt budiž vzpomenuto krajiny Ad. To mm asi

(. 17) »V beznu«, která rovnž vyniká celkovým svým
psobením. Slunení effekt na tomto obraze malovaný a kon-

trast jeho se širokými vrženými stíny dosti dobe umlci se

podaily. Ješt lépe však zdá se býti vystihnut správností

svojí tón zelené plán, která bez všech detail, jedin správ-

ným stupováním sytosti neb tuposti barvy honosí se vý-

bornou vzduchovou perspektivou. Celek velice malebn jest

vidn a jednoduchými prostedky vyjáden.

Od L. L. Hoffmanna vidli jsme již lepší vci. Le
i z letošních dvou jeho prací vane mnoho pro nj karakte-

ristické melancholie a citu, že mnohem radji k nim se vra-

címe, než k tm mnohým lépe provedeným vcem.

Pi pohledu na vystavené obrázky Maxovy pojati musí

každého cítícího výtvarníka úzkost — — — Stáí vzalo od

nho strašnou da.

Dále v zadním sále vystavuje nejspíše njaký obchodník

obraz Munkaczyho, který jen sumou za nj požadovanou

je pozoruhodný.

S c h 1 i ch 1 1 i ng vystavuje letos slabé vci. Pro oi velice

nebezpenou a pímo odpudlivou jest jeho » Ženská podobizna«.

Rovnž Leemputten letos slabším obrázkem zastoupen.

O Sichelovi zmiujeme se jen proto, že našel se zpo-

zdilý lovk, který za 2500 zl. (?) jeho bezcenný obraz Útcha

v tónech« koupil.

Poprvé ve vtším potu na výstav naši vystupují skot-

ští malíi. Jsou zde zastoupeni: Mac Stevenson (íslo

482—493—495), John Lochhead (. 474—484—496), H.

D. Daig (. 475— 477), Andr. Black (. 478— 494), E.

S h erw o o d-C alv e rt (. 489—515), Mary Spenc e (íslo

479— 490), R. J. Browe (. 481) a lepší A. K. Browne
(. 483— 491), konen ješt L. V. Wat el i

n

(. 476), James
Kerz-Lawsen, Thom. Corsan M ort on a J. Reid-

Murroy; umlci tito representují nám ne smr, ale jistou

školu; híšno jest, jak s jejich obrazy nakládáno: vtsnány

jsou v tak nevkusné rámy, že žádný z nich k platnosti ne-

pichází; místo aby s rámem harmonicky v celek sladny

byly, ubíjejí tyto hrozné rámy po vtšin to, emu vlastn

prospti by mly. Musíme se upen na náladu obrazu za-

dívat a vynasnažiti se úpln si rám odmysliti, abychom jen

ásten je pochopili. Skorém všem spoleno jest jich vysoce

malebné nazírání na pírodu, hlavní zetel obrácen jest k ná-

lad a líení klidu pírody ; ve volb svých prostedk, vymo-

kajících se vší úzkostlivosti, jsou zcela bezohlední; jedin do-

cíliti to, co chtjí, jest jim vdí snahou, a asto definitivní

výsledek jest technickou záhadou. Na krajinách Mac Steven-

sona zvlášt obdivujeme se harmonickému klidu, který

v sob neobyejn mnoho kouzla i pvabu chová a který na

první pohled obrazy jeho tak zajímavými iní. Co dále na

vrub výborné quality, vlastn specificky umlecké quality

jich práem piítati dlužno, jest volba sujetu. Nezíme tu

nic pestrého, nic kiklavého, vše, i slunce jest stlumeno,

vše chová v sob poetický klid a noblessu. Nejsou to otrocky

kopírované kousky pírody, ale krajinné nálady vidné
výborn umleckými individualitami.

Sochaství zastoupeno letošního roku mezi 950 úhrnn
vystavenými kusy 32 ísly, tedy ve velkém nepomru k ostat-

nímu umní. A to, co došlo letos, jakož i léta pedešlá, kdy

velká plátna vystavují se ve dvoran, užíváno bývá po vt-

šin k dekorování obraz a ke zizování jakéhosi vstupu ku

celé výstav. Uznáváme úpln dekoraci kvtinovou, ale tak

vystavovati plastik}*, jako v Rudolfín, nevidli jsme nikde.

Bu je vc špatná a pak se nepijme — aneb je dobrá a

pro ji potom jednak pikrývat kvtinami, jednak zbavovat

toho jinak dost rozptýleného svtla množstvím palmových

deštník.

Pede všemi jinými uvádíme poprsí hrabte Lva
Thuna od Jos. Mysibeka. Poprsí to pro vídenský parla-

ment urené skvle dokazuje, jakým monumentálním úinkem
lze daný, jinak dost nevdný motiv hermy rozluštiti. A práv
to, že pi onom opravdu monumentálním provedení portrait vy-

niká takovou pravdivostí a živostí celku i detailu, to je ped-

ností díla tohoto, které výborn repraesentovati bude eského

mistra ve vídenské konkurenci. Vedle mistra i žáci jeho

J. Pekárek a J. Maatka poprvé vystavují. Tento relief

Piety, (vyobr na sl. 409.), onen skupinu »Prvn í zpov*
(vyobr. na sl. 355.). Skizza tato s velikým citem provedená

vystihuje ve výborném pohybu duši, jak zpovídajícího tak
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obzvlášt dvce, které v celé komposici výborn j,e podáno.

(Skizzovité podání toto nenalezlo na mnohých místech pocho-

pení, jakoby skizza sama o sob nemohla být umleckým
dílem.) Se zajímavým pokusem dostavil se F. Bílek. Vysta-

vuje studii typu z okolí Tábora ve dev provedenou. (Vyobr.

na sl. 369.) Svérázný tento umlec,
,
který opovrhuje ustá-

leným spsobem spracování deva, pokusil se ne bez tech-

nických obtíží ukázati, jak on techniku tu si pedstavuje.

Výsledek je velice píznivý, neobyejnou pirozeností pso-

bící, a mžeme jen se tšiti, dokáme-li se vyplnní jeho slibu,

že nkterou z píštích svých vtších prací ve dev provede.

Skizza »Allegorie na naší dobu« odpovídá úpln názorm
autora lánku »Confiteor umní « v asopisu Nový Život uve-

ejnného. Vedle tchto prací upozorniti dlužno na portraity

V. Amort a, které považujeme za nejlepší práce tohoto umlce.

Zúmysln pomíjíme piáce prostední a slabé, by po-

cházely i z ruky umlc tak svtov vypstovaného jména

jako Eberlein.

* *
*

Ku konci podáváme krátkou zprávu o finanním výsledku

výstavy. Uznává se všeobecn i z Vídn, že Praha je umní-

milovné msto, že trh umlecký zde je velice vyvinutý, do-

ítáme se o tom též v lokálkách našich denních list a proto

sestavili jsme si malou statistiku, kterou pedkládáme.

Umleckých dl umlc Cech prodáno celkem 12 za

4255 zl., Nmc a cizozemc 49 za 15244 zl.

A hledíme na cifry ty z toho neb onoho stanoviska, vždy

pro umnímilovné kruhy naše špatná to bilance. Dvojí je zde

možnost: bu naši kupují jen naše vci a pak je to smutné,

když v naší nejvtší výstav, salonu, jak pomalu jsme si již

zvykli íkat, prodá 80 umlc Cech, kteí výstavy se súast-

nili, 1 1 umleckých dl za 3255 zl. (ástku 1000 zl. za

Skramlíkv obraz pro galerii spoleností zakoupený od-

poítáváme). Opravdu tomu nelze ani vit a proto nemožno

nám jinak než pedpokládati, že naši mecenáši kupují i cizí

umlecky cenné vci. Tšilo by nás, kdyby skutené umní cizí

získáno bylo našim salonm, nejsme tak nepející á pedpo-

jatí, abychom neuznávali nkterých pedností umní cizího,

prohlížíme-li však seznamy zakoupených vcí, seznáme, že

po vtšin kujaují se k hanb naší práce jako Ostermannova,

Sichel atd. vzdor cen 2500 zl. Ci stojí umní naše, pokud

se nám v Rudolfinu jeví na nižším slupni než cizí? Uvá-

díme v odpov jen tolik: bylo by to možno, když umlci

naši práv ve svtové konkurenci vítzí? Kdo vysvtlí nám
tedy fakta, že umlci musí voziti své práce z výstavy nepro-

dané? Jmenujeme zde jen Hynaise, Knupfera a Alše, který

u píležitosti vydání svých prací veškerou žurnalistikou tak byl

pijat a doporuován; z mladých pak jen jak nám napadá:

Bílka, Engelmullera, Pekárka, Svabinského, Schussra a Ur-

bana. Proto tedy jmenovaní i ostatní umlci svdomit praco-

vali, aby P. T. obecenstvu za 30 kr. vstupného výsledek

svého namáhání ukázali. Je to smutné faktum, ale je to naší

povinností, pibiti je ku han naší intelligence. A pi tom

každoron veejn s výitkou bývají v referátech vypoí-
távána jména eských umlc, kteí nevystavují.

Vedle veejného prodeje existuje v Rudolfinu ješt jakýsi

podporovací spolek pro umlce, zakupování výher pro sloso-

vání Krasoumné jednoty. Ponvadž každé slosování je záleži-

tostí obchodní, jest samozejmo, že Krasoumná jednota i svoje

za obchodní považuje. Jinak opravdu nedovedli bychom si

vysvtliti, jak je to u umlecké spolenosti vbec možno, že

umlcm za práce v katalogu v obnosu 10.295 zl. cenné
(ku kterým piísli dlužno ješt nkolik set zlatých za obrazy

zakoupené »na prodej « oznaené) nabízí celých 6660 zl. —
tedy 64°

n prodejné ceny, z které však dle stanov spolkových

dalších 5% spolek nelenu za prodání sráží. Obdrží tedy

umlec za dílo své v hotovosti 59°/
0 ceny, kterou pi nynjší

konkurenci tak jako tak co nejnižší stanovití nucen jest.

Pokud máme informace z kruh domácích, pesvdili jsme
se, že opravdu nabízí se obyejn polovina kupní ceny; zbylo

by tedy 9% na umlce cizí, s kterými snad pece spolenost

stydí se tak zacházet jako s našimi, kterým opravdu nezbývá,

než nabízenou ástku pijmout.

Uznáváme, že každý tolik dá, co mže, ale je-li to jed-

nání umlecké spolenosti vi umlci správné, to je jiná

otázka. K tomu pipojí se však obas i jiný úkaz. Obrazy

k slosování vyhlédnuté ponechávají se poslední dny obecen-

stvu k pekoupení — a tu stává se nkdy, že taký obraz, když

na nm cedulka spolenosti se objeví, stoupne na cen
v oích kupujícího. Myslíte, že dostanete za nj kupní cenu

1000 zl. ? Ne, ale ekne se: umlec rád ho dá za 500 zl., nu

a je-li náhodou kupující kavalírem, pidá 100 zl. a má obraz

v cen 1000 zl. za 600 zl. I v tomto slosování uinila spo-

lenost sama statistiku, vyjmenovala jména domácích umlcu.

od nichž díla koupena. Prodejná cena jich obnáší 8255 zl,

(vedle nkolika v katalogu »na prodej « uvedených), zbylo

tedy na cizí umlce 2045 zl. My z našeho stanoviska ovšem

uznáváme, že »Krasoumná jednota« jako spolenost utrakvi-

stická má povinnosti vi umlcm Nmcm z Cech, a ty

také nevytýkáme; konstatujeme, že dle našeho potu zakou-

peno bylo od Cech za prodejnou cenu 4870 zl., od Nmc
v Cechách rozených za 3545 zl., od cizích za 2045 zl.

Litujeme, že nemžeme podat oproti tomu njaká fakta,

jak dejme tomu ve Vídni pro tamnjší slosování zakupovány

bývají vci naše; pokud naše vdomosti sahají, nepamatujeme

se, že by kde byla eská vc našla v tomto smyslu odbytu.

Ale snad chce Krasoumná jednota tímto ohledem k cizin

dáti jí píklad, jak ona má se k naším umlcm chovat.

Naším zbožným páním je, aby se jí to poštstilo.

SOUTŽE UMLECKÉ.
— Soutž na upravení prlomu na míst býva-

lého domu »U Klí« na Malé Stran. (Viz »V. S.«

sl. 292.) Porota umlecké komise na radnici pražské rozhodla

o došlých tyech návrzích jednohlasn takto: Cena I. 600 zl.

udluje se projektu prof. J. Podhajského pod heslem »Pražské

motivy«, cena II. 400 zl. projektu s heslem »Vanitas« od

architekt R. Iviženeckého a J. Hrádka.

Péí a nákladem spolku »MANES'*. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. —- Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ARNO... ZE SBÍRKY: »MELAN-
CHOLICKÉ MOMENTY. « —
NAPSALA ZDENA BERKOVÁ.

Dusný klid ervnového jasného odpoledne

tlumil despoticky každé živjší, energické hnutí.

Jen zákony pírodní nepozbývaly ani na oka-

mžik své uznané platnosti a vymykaly se jeho

doasnému žezlu. Dokoán rozzívnutými okny

vlétla obas drobounká krpj z vysokého

vodometu, zanesená sem silnjším vydechnutím

vzduchu a zlaté, bohat prolamované kyvadlo

míhalo se pod prhledným zvonem jako polo-

zdímlé divné ptáe, drtíc rychle mizící as v malé,

stejnomrné tíštky — — — Komnatou kráela

loudav lenost; protahovala své dlouhé tenké

FRANT. ZVINA. POD VRBOU.
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údy po modravých, jako dým lehkých záclonách

i po tuhých, pravoúhlých arabeskách východních

koberc, uspávala Šedé, rozpjaté volavky, záivé

kolibíky i bledržové snítky na japonském para-

ventu a zatžovala viklavé pohyby náhodou roz-

houpaného visutého svícnu.

Dotýkala se pokradmu též vyoblouených

víek Maryty, sedící na nízkém taburetu ped
pianem — ale hned v záptí oi pod nimi oživly,

tvá se promnila. Maryta položila své štíhlé prsty

na klaviaturu a osamlým pokojem zazvuelo

tichounce klavírní rondo. Pimykajíc zcela k dí-

mavému tichu boudoiru, jen slab rozvlnilo

vzduch. Houpavým rytmem prvodu proznívaly

zdánlivé kyvy a nárazy kolébky o podlahu a nad

nimi vznášel a snášel se tenký, prostinký nápv.

Spokojené broukání dcka, petrhované stu-

povaným žertovným hrožením matky — usínání

robátka — jako nadechnuté zakonení písn —
ta celá úzká intimita mateství — všecky tyto

domnlé pedstavy, vzbuzené ospalým chodem

melodie stále se vracející zvláštním kouzlem

spíjely dnes hlubokou hudební duši Marytinu.

Jakýsi muivý stesk ji opanoval, zachvívání

touhy prolétalo jejím srdcem. Touhy palivé a

vzrstající každou vteinou.

V této chvíli úplné samoty zalekla se svých

vlastních myšlének, jichž píchod jí ohlašoval

prudký tepot krve na spáncích. Tak se dsíme
pohledti na svou, pec tak dobe známou tvá,

je-li zrcadlo osvtleno jen posledním zásvitem

píšerného soumraku ... —
Nedodržela délku posledních tón — — —

nedohrála. Ve vzduchu se tázav chvl uatý

závrek . . .
-— —

Prsty jí spadly jako proti její vli do klína.

Zavela oi. Snad únavou, snad rozechvním,

strachem? Vidla ... Z víivého, nepokojného

tlumu pichlavých subjektivních obrázk rozli-

ných tvar jež tepetaly pod jejími tžkými víky,

vynoily se dva dtské rtíky, jako ve spánku

pootevené, horní v roztomilém oblouku s koutky

hluboko zapadlými, dolní trochu tení i bledší —
mezi nimi vydechuje se teplá, mléná vn Zcela

jasn vystupují tenké píné árky na rtech,

miniaturní nosíek i zaokrouhlení hust rozte-

pených as — — — — Otevela oi — Vidla

rozevené noty nad klaviaturou a z tch jí šlehl

do oí zas ten nápv kolébavky.

—
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Mlhavý obraz dtské hlavinky se jí objevil

mezi notami. — Potopila ji žalost. Tak nesmírná

jak utrpení zavrženc, tak hluboká jako milo-

srdenství Boží. Darmo doufající oekávání, na-

dje vždy selhávající a pece úzkostn se vzpí-

nající, teskliv zmítaly celou její bytostí. Nebylo

ani stébla, eho by se zachytila. Vlny žalu celou

ji obklopily, vystíkly zpnné vysoko nad hlavu,

zdusily a stopily všecky jiné zájmy, zavlažují

bolestn její oi Plae žhavé slzy, opla-

kává to pusté místo ve své duši, kde by jist

zkvetl ten nejkrásnjší kvt mateské lásky,

kdyby — — O Matko, slitovnice naše !
— -

Sténá — zajíká se — neovládá sebe . .

Komnata hndla, kouty stávaly se hlubšími,

zlato na rámech obraz chladn se lesklo.

Z dola z terassy ji zavolal muž: »Maryto,

zahraješ s námi lawn-tennis? Jsme již ve stínu,

«

Jeho píjemný zvuný hlas ji probudil z pláe.

Zavolala ochotn: »Pijdu hned«, a srdcem pi
tom nebyla a násiln musela hlas svj mniti,

aby nikdo si nevšiml slzavého jeho promoení.

Co možno rychle probhla do ložnice a smyla

chladnou vodou stopy svého zármutku. Vlny

rozilení se v její mysli snižovaly, ploštily, šplou-

chaly jedva znateln. — — —
Pohlédla do zrcadla, líc byla klidná, jen du-

hovka byla svtlejší a zítelnice o poznání sta-

žena.

Sbhla po schodech dol a se vší pružností

a grácií svých dvacetipti let vyhoupla se na

terassu. Pozdravila úsmvn celou spolenost a

zavolala grooma, aby jí podal pálku.

Bylo cosi záhadného v té náhlé promn celé

její bytosti. Ona s jakousi zoufalou odvahou do-

dávala svým umdleným oím lesku, svým po-

hybm kepkosti, a rozechvním stoupal jí v pr-
svitné jindy líce ržový nádech. Obliej její byl

abstraktn krásný, cos tajemného z nho dýchalo,

a nervosní, chvatné posuny jejích malých úzkých

rukou troufaly si maskovati její vzrušení.
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Obrátila se k muži a pomalu si upravivši šat,

aby pi nadbíhání nepekážel, pravila mu: »Ty

hraješ se mnou, Jií, vi? Jako vždy!?«

Ješt nebyla napnuta sí, sluhové ji utahovali

na obou koncích souasn. Na trávníku ležely

zatím oba stojany s míi.

Slunce již mizelo za vysokými maaly a po-

sílalo mezi jejich vtvemi ješt nkolik ervena-

vých kotouku, které záily mdlým leskem na

hran každého vtšího kaménku. Pecházejícím

a hovoícím damám pelétaly ty svítivé kotouky

po vlasech, po svtlých odvech i po rozvesele-

ných tváích.

I na Marytiných kadeích zahrál zarudlý pa-

prsek západu. Hovoila prav vesele s Mr. Whar-

tonem, svým protivníkem ve he. Zvuky elegantní,

vytíbené angliiny, té, jíž mluví vznešená spo-

lenost Londýnská, sklouzaly jí graciosn v krá-

tkých vtách se rt a duchaplné, precisn odpo-

vdi budily v ní lehounkou, smavou náladu. D-
razná slova konversace, jež dotýkala se letmo

všeho, ale jen jakoby náhodou zavadíc a hlubo-

kou myšlenkou mlké sujety odbývajíc, plynula

její utišenou myslí voln, bez zastávky a bez

cíle. Vidouc, že sí je napjata a že se chystají ku

he, zkusila elastinost pálky, pohrávajíc prsty po

skížených svtlých strunách. A náhle jako blesk

létly její duší klaviatura — rondo — kolébání —
Ta pedstava jí tkvla dnes v hlav jako pia-
rovaná. Na rtech jí uvadla odpov a promnila

se v slabé zavzlyknutí. Oi jí ztemnly, líce pr-
hlednly. Vše okolní se jí rázem zprotivilo.

U nohou jí ležel mí, náhodou se stojanu

spadlý. Sehnula se k nmu, ržové flanelové

šaty rozstely se za ní po šedožlutém písku, ka-

dee jí spadly k oím. Klepla pálkou plocho na

mí — povyskoil — hbit se vzpímila, pod-

chytila jej zrun pálkou a odmrštila aaleko,

daleko od sebe stranou do hlohového houští.

A zasmála se tomu capriciosn, jenže pod

tím smíchem zvonily už zase slzy žádostivé vy-

svobození. Nebo ty trapné stesky, nekonené
touženi i mlžné sny, jimž se dnes dala pepad-

nouti, nedaly se tak rychle odhoditi, nevzdávaly

se tak úpln její vli, nu, zkrátka, nebyly tak

lístupnými a podajnými jako mí, jenž tam n-
kde mezi dvma trnitými vtvikami se pi-

skípl — — —

Prolog
ku knize: Sacerdotium.

stíc jdu chvílím perodu tajemného,

v nichž se vnost spoutati asem dává,

zím už taj zrcadla, ped mou duší

stavná Bohem.

Z dálek svádím opaných pól síly

v duši svou, by vypila krve proudy

padlých bojc v zápase pluk bílých

s Leviathanem.

V Egypt duše zajaté kroky vedu,

bych je na pouš pipravil odíkání,

z ní mne peved Hospodin moem Rudým
v ddictví otc.

Jdu, však noha umdlévá, zrak se kalí —
Pane, sy již mannou svou mdlobu moji,

sloup svj bílý rozepni mrakem pochyb

v Chanaan sladkou!

Jdu — již chvíle perodu tuším v blízku,

duši mé již otázku Vnost dává:

Synu asu, odpovz jist : Chceš být

Kristovým knzem?

FR. B. VANK.
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ÚTCHA.

J?o smutn pvabném tom vonném okamžiku,

dech ženství nejistší kdy kol mých skrání zavál,

já v pochvu zarazil své nenávisti dýku

a v adrech udusil závisti smrtný nával.

Psáno dne 7. ervence 1897.

Já vypil hokost svou a vzpímen stoje tiše

do modra vnosti jsem upen se díval,

zkad hudba smíení v mrak smutk našich dýše

a píse pohební zas mnohým snm jsem zpíval.

Však ohnm Bolesti jestlis’ mne Bože stihl,

by sistils’ duši mou a cenu moji zvýšil,

já za blesk dkuji, jenž v moje srdce švihl

a symbol oisty v erb touhy mojí vyšil.

Rapsodie. Psáno dne 7. ervence 1897.

(Po vášnivých slov mi nevysloveno v adrech zstalo tkvti,

co žhavé lásky se nazpt propadlo do mého nitra,

kde nyní ádí prudkých bolestí požár,

jenž pralesy illusí mojich

mi obrátil v popel;

však z plamen bolesti mojí, již musil jsem spolknout,

zím opt onu tajemnou postavu k nebi se týit,

pod jejíž taktovkou se v akkordy adí

sn mojich legie smlé
a myšlének voje,

jichž zástupy bez konc snad brzy juž se na pochod dají

v dál, širými plánmi svt, jež ped mým zrakem se šíí,

ve bitvách divokých urvati vavínu trochu,

jejž sklamaní snílkové kladou

na zranná srdce.

Ty ovšem, myšlénko smrti, dsivá pedtucho zmaru,

ve bílé tlo mé touhy drsné drápy své vtínáš,

já ale nechci couvnouti v letu za umní sluncem,

kam v slavn planoucí výhe
má váše se ítí

!

Na nohou tvrdé okovy bolu, chci hrd jít dále,

neb asto juž slyším te ony hluboké tony

jimž podobné asi v adrech velikých znjí

ped vznikem myšlének silných

na úsvit jitra,

a bolestí svojí nenasycené lásky jsa utvrzen v sob
juž poínám doufat, že také hodina moje se blíží,

že rozhoupám srdce onoho zvonu,

jenž v tních duše mé dímá,

by všem jednou zaznl.

Mé srdce snad samo se zatím v tvrdý promní kámen

a nebude chápati více jemnjších závan lásky,

já ale tajné své, v tm nocí prolité slzy

své touhy povelem zmním
ve rženec perel

a na hrdlo velké, vše pemáhající vidiny svojí,

k níž nejsvtjší má láska se vždycky jako liana pnula,

jej chvjící se zavsím rukou

se sklamání epelem v prsou,

však potom snad silný.

V OHNI. Psáno dne 8. ervence 1897.

TPa vratká klenutí, jež jsem byl vystavl

ze sn svých rozpjetí v extasi tužeb svých,

se v rumy shroutila, když drsné prosy smích

v mé písn nejsladší jak signál bitvy hml.

Pod jejich troskami jsem ležel rozdrcen

a nikým nechápán, o Bože, kolikrát?!

Však z dálky nadjí hlas volal v nový den

— by pa bych tisíckrát, já musil opt vstát.

A znova kupil jsem v myšlének náhlé smršti

lže krásných illusí ve pyšný ideál.

A náraz nový zas vším o zem opt mrští —
já stojím na stráži a necouvnu — chci dál!

BOHUSLAV KNOSL.
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Smích.

]Vtn v srdci zrodil se divný smích,

jenž záchvaty hudbou svou uspí v sen,

a slyším ten dsný myšlének smích

jak skuhrá mi v noc i den.

Tu vyzní v derviš divoký skek,

neb sestárlých bijících hodin hlas,

tam vzdálených vod, slyš, truchlivý jek,

tam mrtvých chroptící hlas.

Vz, nikdo z nich

— tak volá sám —
se nepostaví k odporu tmám,

jež vný osud na jednou byl stás.

A nejastj’ supí jak v ln skal

by vichr umdlen štkal,

tak neznámý a cizí všem

jak poutník by pišel v dálnou zem,

jak z msíce pišel by sem.

A ptá-li se nkdo kým se zlíh’,

tu odpoví nm a tich

:

Jsem hrdosti syn v tmy závoji,

mou touhu víc nikdo nezkojí —
tak poví mu nm a tich.

Pvc chór.

Taký chór

s temen hor!

Z mlžných dálek plnoních to pvc chór.

Pohební zpv s nocí splývá

v spící horizontu kruh,

vítzný ryk z nho kývá,

v stejném rytmu vítr zpívá

:

mrtev bh. —
Nitro chví se bájí tuch.

A ten sbor

pvc chór,

stále pje: mrtev bh,
a jich kouzlo v oblak zvoní,

pamatuj — to zvoní, zvoní,

mrtev bh.

Novými proudy. — studie
K ROMÁNU. — NAPSAL VÁ-
CLAV MARIA SCHWAB.

II.

Rodina, u níž kollegové ze studijních dob

Hovorka a Stank pokoj najali, byla chudá rodina

úednická. Otec, finanní úedník Šastný, ze-

mel ped rokem. Chtjíce udržeti si vtší byt,

Jaký chór

s temen hor!

Z mlžných dálek plnoních to pvc chór.

Rozvášnný lid mu spílá,

kletby kikem kypí ruch :

rouhání — a hnvný ssílá

pohled tupá chátra zpilá,

volající: vný bh,
sterým hlasem : vný bh.

Zimomrivý jako pes

umírá-li hladem kdes,

hlas se tese všecek zchvlý.

Plnoní chór zatvrzelý

dál však pje: mrtev bh,
a jich kouzlo v oblak zvoní,

bez ohlasu zvoní, zvoní,

mrtev bh.

LOUIS ARLETT.

byly nuceny vdova se dvma dcerami jeden

pokoj pronajímati.

Dcery vyrstaly pod vlivem matky, která je

vychovávala po svém spsobu od první modlit-

biky, kterou jim pedíkávala ped spaním, až

po vážná, ale stereotjtpní napomenutí, jimiž

ídila stejn výstední choutky mladinké, bujné

Olgy, asto po škole se zatoulavší, i tichou, po-

kornou duši prosté, starší Anežky, která stižena
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jsouc tlesnou vadou — kulhala — prosedla

vtší ást svého mládí v úzkém devném fau-

teuillu, bavíc se leda knihami nebo vyšíváním.

V ostatním byly odkázány mladé ty duše

zcela vlivm školy a pudm srdce svého, jež

hoelo mládím a poddávalo se ilé fantasii,

vzbuzené a živené hojným tením román a

povídek. Olga asto nosila domu knihy, romány

rzné ceny, jež hltala pi plamenu svíky a na-

bízela ku tení Anežce.

Povaha této lišila se však naprosto od po-

vahy sestiny, v níž spatovala šastnjší bytost,

plnou nadjí v budoucnost. Choroba její, její

neilý styk s družkami rovného stáí inily ji

uzavenou. Kdo jí pozoroval, jak mlky sedí

nad vyšíváním, jak celiké dny z domu nevy-

chází, zabývajíc se drobnými pracemi domácími,

byl by v ní tušil mkkou duši bez touhy, bez

poteb, netenou, nežádostivou.

Romány, sestrou odporuované, asto brala

do ruky, majíc však fantasii mén ilou než

Olga, nedávala se unášet v jiné svty. Ji spíše

nauila kniha srovnávat. Slyšíc o lidech, do-

ítajíc se o nich v novinách, knihách, seznávala,

že není možno, aby lidé byli tak dokonalí, jak

líeni byli v románech, jež jí Olga ku tení

pedkládala. Hledala málo lásky ve svt, ne-

nalézajíc ji ani v srdci svém. Pohrdala spíše

lidmi. asto s trpkostí, s povzdechem odkládala

romány Marlitové, Karlénové a jiných spisovatel

a zamyslela se. Co je láska? Kdo by ji byl

pomiloval? Takové otázky asto ji napadly,

když slyšela Olgu vypravovat, jak ten nebo

onen se na ni usmál. Ji, s takovou vadou t-

lesnou? . . . Mohla by ona uiniti nkoho ša-

stným? Kdo by jí vnoval svou lásku? A pec
jak by ho ona milovala! —

•
pišlo jí tenkráte

na mysl. Jak by se piinila, aby mu zpíjemnila

život, který by jí obtoval, jak by mu srdcem

svým, svým jednáním oplácela drobet té lásky,

kterou by jí pinesl v ob!

Byla ženou, dosplou ženou, i v srdce její

asem vkrádala se láska, kterou po svém zp-
sobu si vykládala, ale byla píliš rozumnou, než

aby se tšila bláhovými nadjemi, že jí bude

tak lip, než dnes. A tak strádala, tlumila svou

energii ženy, žíznící po lásce v úzké prostoe

svého psobišt, jež jí zde na svt osud vy-

kázal . . .

Zastávala celou domácnost, -— matka byla chu-

rava, trpla hostcem, který ji asto na dlouho

k loži poutal, — byla celý den zamstnána. Jen

nkdy odpoledne zbyla jí chvilka, jíž použila

k vycházce do zahrádky, mže-li se zahrádkou

nazvati dvorek, zastrený mezi tyry zernalé

zdi, v jehož kout mdle se zelenalo nkolik zki-

vených strom a krilo nco kovisek bezu a

ilimníku. Uprosted té sporé ukázky pírodní

vegetace byla besídka, stluená z nkolika be-
zových latí. Tam uchylovala se nkdy odpoledne

na hodinku nebo dv s knihou v ruce, aby na-

lapala trochu erstvého vzduchu, jehož se jí na-

hoe nedostávalo.

Tam zanášela své sny, tam vzdechy své ta-

jila. K tm snm pidružil se od nkolika dní

sen nový, netušený. Co se k nim pisthovali

noví nájemníci, asto se v mysli obírala starším

z nich, Hovorkou, který se jí líbil. Ped krátkým

asem oslovil ji poprvé a vera pišel za ní

až sem a ekl jí nco velmi, velmi hezkého . . .

Byla ješt velmi vzrušena tím blahým jeho slo-

vem, které ji hálo a srdce její oživovalo . . .

ekala zde dnes netrpliv na Olgu. Chtla

se jí svit s tím tajemstvím, slibným a vel-

kým ... Se zvýšenou velostí vrhla se Olze

kolem krku a s rostoucím zápalem sdlila s ní,

co jí potkalo.

Olga naslouchala s udivenou tváí. Vn
erstvého vzduchu jarního lpla dosud na její

šatech, jež balily její tlo štíhlé a bujné, tváe

jí dosud hoely prudkou chzí. Když jí Anežka
všecko dopovdla, i jak vera k ní sem zašel,

lásku jí vyznal a ruku tiskl, vrhla se seste

kolem krku a zlíbavši jí tváe vyplavováním

rozohnné, pravila rozpustile

:

»To jsem ráda, že budu brzo chovat dti !

«

Anežka pleskla ji pes ruku, zardívajíc se.

Pak si položila ruce sestiny na oi . . .

Olga zvážnla najednou ucítivši, jak jí vlhnou

dlan záplavou slz Anežiných.

Ruku v ruce odebraly se nahoru. Mlky
Anežka cítila, že ji uchvacuje, drtí jakési ne-

známé kouzlo. Dosud patila tup na celý svt,

nestarala se o nj valn a dnes žene ji to k žiti.
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Touží po blízkosti muže, toho muže, který

se jí zdál milým a dobrým. Byla hotova složit

mu k nohám velikost své poctivé vle za jistotu

jeho lásky. Ano, ím déle o tom pemýšlela, tím

uritji si uvdomovala, že by mu byla za to

vdna, kdyby zamnil posavádní její život za

život lepší a úelnjší. Ta úelnost zdála se jí

tkvti v odevzdanosti iré a úplné. Chtla by

mu být spolenicí, rádkyní, chtla by mu být

zkrátka vším, ím žena dle jejího náhledu muži

býti má.

Zde je beztoho jen na obtíž. Svou rozmrze-

lostí iní i' ostatní rozmrzelými. Jak jinak bude,

usmje-li se na ni slunce oí mužových? Pod

teplem jeho náklonností zmizí všechen stesk,

rozptýlí se tma její smutného žití, pustina její

samoty zmní se v háj vonný, kde vyjde ráno

slunce a zapadne, aby hned se zas ukázalo.

I v noci bude bdít nad klidem a mírem rodin-

ného hnízda, které si kreslila jako nejútulnjší

koutek plný jasu a tpytu, plný tepla a vn . . .

Olga byla tuze neklidná celý veer. Když
pak ulehla na lože, nemohla usnouti. Provanula

jí ona tajemná procitlivlost, která uvádí nervy

v dlouhotrvající rozruch . . .

Anežka se asi brzy vdá — pemýšlela. Jaká

slast ji eká! Tší se již na to manželství. Bude

jí nápomocna v budoucnosti a pi tom se leda-

emus nauí. Oh, jak to musí být sladké být

milovánu mužem, který nás má rád! Vše by nám
jist snesl a neodepel by nám ni jediného pání.

Alespo si myslí, že jsou muži takoví, milují-li

horliv. (Tou horlivostí rozumla stálou pozornost

k sob obrácenou, stálé zbožování slovy i skutky,

oddanost naprostou, otrockou a pokornou). Ráda

by vidla muže u svých nohou na stolice sedt,

držet jeho hlavu na svém klín a — pohlížet mu
do oí ! Nepedstavovala si muže starostmi dne

FR. BÍLEK. ORBA.
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stýraného, vidla jen hladké elo jeho, nakrou-

cený knírek, ohnivé oko. Vidla v mužích stle-

snné hrdiny román, které ítala, hrdiny ode-

vzdané královnám svého srdce celým životem.

Nemyslila-li dosud na poslední cíl lásky, na

manželství, to zdálo se jí aspo podmíneným,
že cesta k manželství vésti musí cestou roman-

tiky, kde eká za každým krokem intrika, jak

to ítávala v románech staré školy . . . Pist-

hování dvou kolleg Staka a Hovorky pivítala

s radostí. Staka poznala brzy. By svým ze-

vnjškem se nesrovnával úpln s obrazy, o nichž

snívala, odpovídal pece zcela její chuti. Byl to

pkný muž, trochu osmahlý, a pi tom mkký
a pítulný. Jeho hlas zachvíval vždy její hrudí,

promluvil-li na ni sympathickým svým tonem.

Tu zmnu v povaze jeho, o níž jí byl vy-

pravoval na jedné procházce na Nebozízek,

dobe nechápala. Bylo jí nedobe pochopitelno,

jak mže v nkolika desíti letech, — byl tehdy asi

dvacítiletý muž, když »za ní chodil« jak o nm
mluvila ve svém srdci — takových divných ná-

zor nachytat. Odkud to vzal ? — lámala si te
asto hlavu, neustávajíc se s ním v myšlenkách

obírati, — zajisté z njakých pemrštných knih?

Slyšela sice mnoho o všelikých theoriích, ale

kde pak ona tomu rozumí ! Zdráhala se neho
takového se jen dotknout . . .

Ze by se byla tak zmnila ve svj nepro-

spch, to také nemyslila. Vždy ctitelé se na ni

vsí a navinula by jich na prsty, co by chtla

!

A pak sama ho pistihla pi krádeži polibk na

té lavice tenkrát.

Nešlo jí do hlavy, že by dával pojednou

pednost uenosti a vzdlanosti ped krásou

a rozkoší. Znala muže píliš dobe již, než aby

tomu mohla uvit. Tšila se aspo tím, že snad

ji jen tak zkoušel. V prvním okamžiku byla

ovšem zaražena, nemohla se opanovat.

Znovu vyvolala v myšlenkách onu celou

procházku. Pipomnla si ono divné rozechvní.

Vidla jeho usmvavou tvá
;
pak ten jeho pokus

ji políbit ji tak zmátl, že s plnou dvou k nmu
vzhlédla. A tu, jakoby ji polil studenou vodou.

Zdá se, že vás více nemiluju, ekne jí, jí! Po-

hnuvši se na svém loži, vztáhla ruku, napodo-

bujíc jeho gesta . . .

Nemilujete? — zasmála se pojednou. — Pane

Staku, vsame se, kdo z nás miluje více?

A jak ležela, vytáhla tlo své po délce po-

stele, opírajíc paty o pelest a vypjavší pružné,

nahé ruce své kolmo do výše, zatleskala boun
v dlan, opojena svou radostí a touhou být mi-

lována . . .

Jako dít tší se, že provede každou my-

šlenku, která prochvla jeho mozek, ona se t-

šila, že pekoná všechen pedstíraný odpor jeho.

III.

Stank chodíval dom již z veera. Jednoho

dne vešel do pedsín, aniž by byl musil zvonit

a tu k nemalému údivu spatil ped svými dvemi
Olgu. Byla sehnuta a dívala se klíním otvorem

do jeho pokoje.

»Hu!« zvolal tsn u ní se zastaviv, chtje

ji polekat. Vztýila se a omlouvala se.

»Nemohla jsem se vás dokat, pane profesore,

abych vám první oznámila novinu, velikou no-

vinu.*

»Co pak se stalo? Vyhrál jsem sto tisíc? Vru,
že bych vám hned polovici dal pod tou však

podmínkou, že byste šla teba na medici nu.

«

»Anežka — je — zasnoubena, to je to«, zv-
stovala Olga s náležitým akcentem.

»Komu pak?«

»Nu panu Hovorkovi.

«

»Tušil jsem to.«

»Jak pak jste to mohl pedvídat ?«

»Když láska nám v srdci doutná, je to vidt

i na tvái, sleno. Ci nepozorovala jste to nikdy ?«

»Nikdy . . le ano, pozorovala, « upamatovala

se Olga. »Tenkrát, víte, když jste byl ješt —
jak bych to ekla? —• ne, když jste mne ml
ješt rád, jako student, pozorovala jsem to asto

na vašem oblieji.

«

»Nu tak vidíte. Dnes nepozorujete už žádný

stín melancholie, žádný lesk v oku, žádný roz-

ruch . . .«

»Ani žádnou kytiku fialek v knoflíkové dírce.

«

»Ano, i to je píznak mladých lásek, a sice

moudrý. Kytiky fialek jsem tedy také nosíval.

Vida! Mám rád fialky dosud. Vn jejich upo-

míná mne na tu vni, kterou je u ženy noblessa
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povahy a intelligence ducha. Toužím po té vni,

žádám šijí. Skoda, že první boue jarní ji nkdy
rozprchává, první teplejší paprsek sluneního

úpalu ji vypaí. Abychom si rozumli. U žen

taková touha po vyšším pstní citu a ducha

netrvá dlouho. Vychodí-li sleinka školu, hned

obrací se všechna její bystrost jinam. Obzor my-

šlenkový se dál nešíí, uení odkládá se na pdu,
aby se jím dál obírali pavouci, a sleinka uí
je znáti vci praktitjší, rzné druhy líidla, se-

znamuje se s kosmetikou a s jinými výsted-

nostmi mody a nezamstnaných lidí. Ráda se

také cvií v konversaci eí pomluv a klep.

Kde je pak vn fialek, jíž bezen jejího mládí

tak vonl! Fialka na adrech dívky, jaký to

symbol oné vn, již jsem vytkl. Symbol skro-

mnosti fialka již pozbyla, co se pstují te fialky

veliké a nádherné v paeništích
;

budiž však za

to všem mladým dívkám symbolem vn duševní,

vn jemných záchvv citových.

«

»Ale prosím vás« perušila Olga pana Staka,

který se dal unést vnitním svým zápalem pro

vc emancipace, »kam máme tedy chodit do školy,

když jsme vychodily normálku.«

»0 ženském studiu gýmnasiálním vám není

nieho známo? Neslyšela jste o pokrocích »Mi-

nervy« ?«

»Což musí každá žena studovat na universit ?«

namítala Olga.

»Nemusí. Gymnasium staí. Pak mže po-

kraovat sama, vdá-li se, je na muži, aby dopl-

oval, radil, brousil a uinil ze ženy družku sob
úpln podobnou.

»Snad by bylo možno studovat privátn.

«

»I to je možno. Musila by však být u dámv
vle a vytrvalost pevná a pak volba uitele tu

rozhoduje.

«

»Jak to myslíte ?«

»Uitel budiž písný a žaka musila by mít

obrácenu pozornost jen k pedmtu studia. ><

»Myslíte, « smála se Olga, »že bychom nevy-

držely dlouho v klidu a že bychom pana uitele

zlobily.«

»Dvojího se obávám. Byl-li by uitel dám
proti mysli, byla by nepozornou k uiteli i ku

pedmtu, byl-li by jí sympatickým byla by teba

píliš pozornou k osob uitelov a ne k vlastnímu

pedmtu uebnému. V obém pípad byl by vý-

sledek marný, nicotný vzhledem k výchov. Ve-

ejné studium kde se vyuuje hromadn a za

písného ádu a dozoru, musí však nésti ovoce

pi každém normálním duchu.

«

»Mluvíte tak pesvdiv, pane professore,

že bych si hned ješt dala íci, do školy však

chodit nemohu. Vyrostla jsem píliš.

«

Olga v rozpacích sklopila zrak, vidouc, že

oko Stakovo spoinulo po tch slovech na její

postav.

»Ale jak byste rozšíila obzor svého vdní,
jak obohatila byste ducha svého.

«

»Jsem již tupá k uení.

«

»Toje omyl, kterým se dávají svádti mnohé
dívky, spokojujíce se mén než prostední inte-

ligencí.*

»A pak —

«

»A pak? zvykla jste si již rzným ne-

ctnostem — eknu vám to oteven, — zvykla

J. BENEŠ.
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jste si lichocení, obdivu, to vše musila byste za-

tím odtrhnout. Prstíky vaše ržové byly by asto

pomazány inkoustem, toho byste však nesmla
dbát, zábav s družkami musila byste ovšem také

zanechat, pak tch klípk všelijakých —

«

»Vy jste zlý, pane

professore !«

»Možno, že i zlý, ale

neslevil bych z toho ani

tohohle —

«

»Ani tch umazaných

prst ?« smála se.

»Ani tch.«

»Ani tch zábav a

klep ?«

»Tch nejmén.

«

»Pak— « rozhorlila se

Olga, obracejíc se od n-
ho, »pak vám prorokuji,

že se neoženíte. Zsta-

nete starým mládencem

všem pannám pro smích.

Budete bloudit svtem
a želet toho, až bude

pozd —

«

>-Hotové anathema

!

A to mi pejete vy —
sleno, kterou -—

«

»-— Kterou jste znal

jako dívinku, když ješt

fialky kvetly.

«

••Ba fialky !« zasmušil

se Stank a otoil klí

ve dveích, chtje další

hovor perušit.

^Odpuste mi, že jsem

vás zdržela a že jsem —

«

»Ah vidíte, teprv te vzpomínám, že jsem

vám zapomnl podkovat za zprávu, a že je mou
povinností gratulovat slen k zasnoubení.

«

»Pijte k nám pane professore. Jsme s ma-

minkou samy doma.«

»Odbudu to hned.« A vešel do kuchyn, pro-

vázen Olgou. Stísnný vzduch tlail se na prsa

všech a pivodil jakousi zamlklost staré dámy,

i Anežky, jež sedla na své židli. Tvá Anežina
zbarvila se rumncem píchodem Stakovým.

Povstala, podávajíc mu ruku na uvítanou a s ne-

tajeným vdkem pijala jeho gratulaci . . .

»To je starost, to je starost, milý pane pro-

fessore*, promluvila stará matka, pohnuvši se ve

své lenošce. »Tak to pišlo všechno náhle, že

mi zstal až rozum stát.

Jak to zaídit, aby bylo

všude dobe. Mladí chtjí

zstat tady, ale Olga

musí z domu. Je mladá,

nezkušená, a se trochu

ve svt ohlédne.

«

Stank bezdky po-

hlédl na Olgu, postavivší

se k oknu proti nmu
a zpozoroval záblesk

v její oku. Myslil, že se

mu vysmívá. Pro by se

tím však znepokojoval?

Pjde kam bude chtít, a

uiní co bude chtít.

» Pošleme ji k strýci

do Vídn, « pokraovala

stará paní, »aspo se na-

uí dobe nmecky a

obeznámí se trochu v ob-

chod. Strýc má veliký

obchod a výnosný. To-

mu je lip než nám, ubo-

hým.*

»Slena by mla ra-

dji studovat, « opovážil

se radit Stank, »asu
by bylo dost ješt a ta-

lent bude mít slena také.

Prorokuji slen výsle-

dek pronikavý.

«

A Stank zadíval se poznovu na Olgu a vidl,

že lesk jejího oka, který se mu zdál zprvu vý-

smšným, zmdlel a zvlhl a pod brvami jejími

postehl perliku slanou, která se tam chvilinku

kmitla jako krpj rosy až zapadla, roztíštivši

se o ohe planoucí tváe . . .

Postehla jeho šlechetnou »pomstu« a ucítivši

vinu svou, slzou prosila ho za odpuštní.

»Studovat,« usmála se stará matka. »Prosím

vás, co by studovala. Ona nebyla jakživa k žád-

PROKOP NOVÁEK. TEPANÁ DESKA.
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nému uení.

A se nauí
obchodu, a
se nauí va-

it, aby si jí

muž jednou

vážil a byl s

ní šasten.

«

Stank
poznával, že

tady by ne-

poídil nieho se svými náhledy

a usmáv se, odlehil si jen po-

známkou: »Ne všichni muži, milo-

stivá paní, hledají žen k vli uko-

jení svých choutek gastronomi-

ckých. Já na píklad žádal bych

od píští své ženy více než to, co

vy nazýváte veškerým umem, jímž

by si získala mužovo srdce. Mož-

no, že bych to, co nazýváte hlav-

ním, odpustil, jsa pesvden, že

by se pak — jsouc jinak vtipná —
vpravila i do úkolu hospodyn bez

píprav ped satkem.

«

Anežka naslouchala s rostou-

cím napjetím. Zajímala jí e pana

professora nadmíru. Matka však

usmála se jen: »Vy jste ješt

mladý pán. Pozdji budete dávat

pednost dobré kuchace. Znám
muže.«

»Vy tedy rate slenu vycho-

vat pro obchod ?«, tázal se Stank,

hodlaje návštvu ukonit.

»Myslím, že jí to bude dobré,

nevdá-li se.

Strýc ji rád

u sebe po-

drží. Doma
být nemže.
Povedeme

hospodáství

sami. Pan

profesor bu-

de si však

musit hledat

jiný pokoj. « AD. WIESNER.

» Lituj i, že

se musím
sthovat.Po-

koj se mn
líbil, zvlášt

vyhlídka na

blízké strá-

n byla mn
velice víta-

nou.

«

»Nu však

zajisté jako dobrý pítel Hovorkv
pijdete astji k nám se podívat.

Budete vždy vítán, mly jsme vás

rády, pane professore. íkám po-

ád Anežce, že mi vás sem bh
poslal —

«

Professorovi zaalo být úzko
pi tom výlevu sentimentálnosti sta-

eniny. Povstal.

»Musím ješt vyhledat Hovor
ku,« omlouval se, »neekl mi do-

sud nieho.

«

» Pekvapilo nás to všecky, « po-

znamenala stará paní, podávajíc

ruku professorovi a mrkla na Olgu,

aby šla hosta vyprovodit.

Anežka uklonila se v rozpa-

cích a optovala stisk ruky Sta-
kovy . . . Když procházel kuchyní,

stála tam Olga s hlavou spuštnou.

Poklonil se jí mlky a zmizel ve

svém pokoji . . .

IV.

Tak tedy se musí opt sthovat.

Kdo ví, jaký zas pokoj dostane,

bude-li se

tam cítit tak

volným — a

spokojeným

jako zde —
v této ulici

s vyhlídkou

na Petín, na

kus pírod}^,

kterou tak

miloval ajíž

DEKORATIVNÍ VÝPLN. bylo v Praze
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tak poskrovnu. Ml tu svj klid a pece ne to

mrtvé ticho, které v nkterých bytech tak tísní

a dusí. Kam zas, kam? pemítal, octnuv se ve

svém pokojíku a vrhnuv se na pohovku . . .

Hovorka se tedy žení! Anežka je hezká žena

a bude zajisté hodnou ženou. Zná však Hovorku,

jako pílišného labužníka a užívae, a bojí se,

že se mu Anežka brzy znechutí. Zdá se mu píliš

sladkou a píliš ženou pro toho muže, který bývá

nkdy bezohledným, brutálním. Anežky je škoda,

že nemže vystupovat veejn. Zdá se mi, že

ona by spíše porozumla úkolu ženy než Olga,

ale jsouc slaba od pírody, nemže se nieho

odvažovat. Skoda jí, škoda! Bude z ní žena,

bude náležet muži, který si cení ženy jako dobré

hospodyn — jak ekla stará paní — hodné

matky, která by piinlivostí a šetrností mnoho
penz v domácnosti uspoila a ušetila jeho nervy.

Je odsouzena dobrovoln pijati pouta manželství

hozená na ni osudem. Vzení její, bude-li na

as osvtleno paprskem lásky mužovy, snad

i zahíváno teplem dtských úsmv a slastmi

mateskými, promní se jí v ráj, v nmž bude

žiti úelnji než te. Její cítní vproudí v novou

rodinu, která z ní bude ssát životní šávy. Pro

ostatní svt bude však mrtva, pro spoleenstvo

ztracena.

Chtl b}^ ženu, která bv byla platnou ve

svt i jinak — ženu, která by za pochodní

osvty kráela vedle nho, bojujíc stejn s ním

a vítzíc v pemáhání pekážek, chtl by ženu,

která by se dala nadchnout pro vše to, co v nm
nadšení vzbuzuje, aby jí bylo všechno pístupno,

co i jemu je oteveno a jasno.

Najde-li ji ? Ve spolenosti dnešní ? Hle Anežka,

hle Olga! Nejsou-li to dva typ} r

,
zastupující celou

tídu žen? Jedna tichá, oddaná duše, v níž díme
úloha, dušená nepízní osudu a zastená do po-

zadí tlesnou vadou nebo jinými pekážkami.

Kolik je tch, jí podobných? Naproti ní Olga,

dve živé, nadané duchem, energií životní —
ta je u ní až píliš vyvinuta — obdaené krásou,

vzletem, ale hluchá vi pronikavým zvukm
vítzn v povzlet vztyené emancipaci žen.

(Píšt dále.)

PlERROTOVA PRVNÍ LÁSKA.

Z knihy »Pierrotova loutna.

«

P ierrote, hochu bílý, špatn jsi dnes hrál svou rollí,

zadívals se trochu smle v Colombiny hejný zrak,

te ti vadne humor starý, komedii hrát t bolí,

srdce se ti smutkem chvje jako v stínech noních pták.

Holubice Colombina je tak krásna, já ti vím,
srdce tvé je v prvém mládí, láskou trpíš poprvé,

škoda je t, hochu bílý, klamati se lepým peím —
pod tím peím není srdce, je tam kámen bez krve.

A ta záe, kterou svítí opálové oko její —
tu tam vtipem dvojsmyslným budí lstivý harlekýn;

nev však, to milkování, jímž se oba opíjejí,

že je pes tvé mrtvé srdce svede v svátý lásky klín.

Holohlavý Pantaleon bude ukat vytrvale,

on má titul, slušné jmní, v kruzích nejlepších je ctn,

jenom tímto její vno pojistí se dokonale,

názor tento Colombinou záhy bude pochopen.

Harlekýn pak pjde dále živit svoji mlsnou choutku,

tkavý a nespoutaný, krátké chvíle milý host —
a ty, snivý hochu bílý, opla sny své nkde v koutku

zkusiv, jak si s první láskou hraje tžká skutenost.

Toužící však srdce svoje, májem k lásce probuzené,

snít nech starou poesii, v román v dávnou zvst,

v, že pi slavií písni vonný akát stan ti sklene,

štstí, kterého jsi hoden, že tam najdeš v svitu hvzd.

V, že duše plná citu jednou v svaté jarní chvíli

splyne s tvojí duší snivou, oi sn svých uzíš vzplát,

vidina tvá vytoužená Pierrote, hochu bílý,

na tvýcn rudých retech šastna láskou bude umírat.

V. HARTMANN



473 VOLNÉ SMRY 474

Píse v letní

Bu Iselinou, moje snivé dít,

je jasná letní noc,

já v nárui své toužné skryj u si t,

bu Iselinou, moje dít,

poj snm mým na pomoc.

Pták ze sna vzbuzený snad

snad noní motýli,

mé políbení utiší t hbit

;

bu Iselinou, moje dít,

den bude za chvíli.

NOCI.

Ze koví Pan se skryt na nás dívá,

jak ležíš v loktech mýeh,

zpv tichý ze hvzd do krajiny splývá,

i v duši mé to zní a zpívá.

a do polibk tvých.

podsí t,

AD. BOH. DOSTÁL.

V MÉM SRDCI ZEMELÉ!

Což špatn jsem Vás pochoval ?

Vždy na hrob jsem Vám kámen dal

a pod zlacený napsal kíž:

že žila jste, — že nejste již

a že jsem Vás ml jednou rád. —
A vše to — je Vám málo snad?

Pro jenom vždy, když chci mít klid,

Vy pijdete mne navštívit —
stojíte v koutku bez hnutí

v své íze barvy labuti

a nemluvíte nikdy nic — -

A když Vám pijdu potom vstíc,

pokorn zanu dál Vás zvát

a za ruku též chci Vás brát,

tu zmizíte mi pojednou

a vzpomínku jen bolestnou

v churavá adra vetknete !
—

Pro, Mrtvá, ležet nechcete !
—

Pro chcete hlásat ješt dál,

že špatn jsem Vás pochoval

!

ZDENKO HARDEN.

Políbení.

P olíbení sladký pohár dopil jsem až na dno

a te cítím, jak mi v duši divné padá chladno

stýská se nu, stýská —
a jen z dáli hvzdou ranní

tvoje krásné oko laní

do duše mi blýská.

Políbení sladká íše když se ke rtm skloní,

dlouho v duši zkvtlým jarem opojiv voní; -

avšak chlad z ní vane

a sladkost se v hokost zmní,

když v ní krpj rozloueni

mrazný vítr svane.

Potom cítit duší vanout smutný prvan chladný

a ten žár, co díve planul, nenavrátí žádný

;

jenom vzpomínkami

pikouzlíme blaha chvíli,

bychom pak víc pocítili,

že jsme sami sami ....

J. MAZES.
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Kronika. — Nová Praha a zachování staro-

bylého rázu. — V starých kolejích ? —• Kdo nám

ruí nyní za podniky úpravy Prahy? — Komisse

a obecní representace. — innost jednotlivcova

a innost komissí. — Umlecká komisse.

Do kroniky o nové, a jak se poslední dobou se zálibou

píše: veliké Praze, vepsati dlužno adu zajímavých zpráv

a zvstí o bourání, pestavování a upravování msta, o pod-

nicích zapoatých již i zamyšlených, smujících ku brzkým

a namnoze dkladným, ba radikálním pemnám mnoha ástí

Prahy a nejbližššího okolí.

Dovídáme se o komissích, v píin sbourání starého a

stavby nového železného mostu Františkova, o komissi od-

bývané v píin upravení silnice podél Vltavy pod Vyše-

hradem. Úedn oznámeno bylo, že k veejnému nahlédnutí

vyloženy budou opravní polohopisné plány pro okolí seno-

vážného nyní Havlíkova námstí, pro okolí u íšské brány

a assananí obvod. Pro stejnou dobu ohlášena byla výstava

cenou poctných plán na dm »Ú Klí « na Malé Stran.

Struné zprávy z mstské rady prozradily, že pomýšlí

se na pestavbu staromstské radnice, kterouž by malé staro-

mstské námstí, námstí Linhartske a okolí kláštera a ko-

stela Svatomikulášského na století nové tvánosti nabyly.

Zpráva o stavb nové mstské pojišovny s kasárnou hasi
na staromstském námstí na míst staré mincovny jest

pedzvstí zmn na severní stran námstí staromstského.

Zpráv}' o nákladu vnovaném na odlití ozdob probošství

Svatomikulášského a na obkreslení této pkné stavby Dinzen-

hofrovy neomyln k tomu ukazují, že pes velé pímluvy

brzy již sbourána bude krásná, nákladná, posud zdravá tato

stavba a na míst jejím, že vystaven bude njaký palác in-

žovní, který asi sotva se pipojí ke kostelu sv. Mikulášskému

stejn ladn jako staré opatství. Celá ada dom v ulici

Dušní u kosteta sv. Salvatora jest již sboena a na blocích

loni sbouraných pistoupí se co nevidt ku prodeji a zasta-

vování jednotlivých stavebních parcel.

Iv tmto zprávám, svdícím o innosti obce pražské, pí i-

pojiti sluší i zprávu o projektu prof. Kouly, o projektu, jenž

smuje k pímému prokopání strán letenské ve smru pro-

jektované dlouhé a široké assananí tídy, sluší sem pipojiti

dále i povsti o zmnách, kterých dozná v brzku Praha za-

sypáním ramena Vltavského ve tvrti Petrské a v. Karlin, kde

vznikne pi komorovém splavu nábeží s pekladišti, a zprávu

o navezení louky smíchovské.

Tím vším nejsou vyerpány zvsti o zmnách, bourání,

prokopání a znovu stavní Prahy. Snadno se tu namítá otázka:

Budou zmny provádné aneb projektované na prospch

vzhledu Prahy, budou podniky k nim smující vedeny dosa-

vadním zpsobem, zpsobem, který se nejjasnji projevil

v akci assananí a v plánu, který této za podklad slouží?

Bude pi nich více šeteno odvkého rázu msta a jeho um-
leckých a význaných památek a malebného okolí? Objeví

se pi nich vliv snah, projevených za heslem zachování staro-

bylého rázu Prahy?

Již povrchní pihlédnutí ke zprávám a zvstem svrchu

uvedeným zjeví, že tžce oekávati v tomto smru pronika-

vjších zmn a jiného než dosavádního postupu, a pihlédne-

me-li ku zmnám a opravám assananího obvodu, jak je vy-

kazuje práv veejn vyložený assananí obvod, tu nabý-

váme o tom nezvratné jistoty.

'

Vzpomínáme živ, jaká ada vad dvodn byla vyítána

pro Prahu dležitému plánu assananímu a nebylo ani ná-

mitek proti tvrzení, že schválený úedn úpravní plán assana-

ního obvodu hospodásky, komunikan i esteticky jest nedo-

držitelný, a že trvalý zájem msta vyžaduje znané zmny.
Vzpomínáme, jak -všeobecn vítanou byla zvst' o vrácení té-

hož plánu, aby zmny nezbytn potebné, o nž msto žá-

dalo jednotliv, zanešeny byly do plánu celkového najednou,

a když plán odevzdán byl tehdy se utvoivší komissi um-
lecké k pehlédnutí a k pepracování. Pirozená byla zvda-
vost, jakým že zpsobem upraveny byly konen plány assa-

naního obvodu.

Pociujeme znané, trpké sklamání. Zmny uinné, jak

je vykazuje práv nov veejn vystavený obvod assananí,

jsou pro píští vzhled v assananím obvodu povstávající

nové ásti msta naprosto bezvýznamnými. Mnohé inné
návrhy na opravy scvrkly se konen na míru tak nepatr-

nou — že vidíme ten nikým jiz nehájený, hospodásky ne-

FR. ZVINA.
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výhodný, esteticky pochybený a komunikan namnoze nevy-

hovující assananí plán ve všech ástech v podstat nezm-

nný, nedoplnný, neopravený — pipravený, aby podle nj

assananí obvod staromstský byl zastaven. Aneb snad do-

daten ješt pijde ku zmnám náležitým? Kdy se tak

stane?

Kam zmizel výsledek veškeré nyní již léta k oprav as-

sananího plánu smující innosti, kteráž konen souste-

dna byla v umlecké komissi?

Zstane tedy pi oné úprav malého námstí staromst-

ského, jak ji vykazuje úpravní plán assananího obvodu, má
tedy z útulného, význaného toho námstí pražského státi

se široká nevýznamná ulice? Má tedy zstati pi posavádní

konfiguraci radnice, která v ásti proti Mikulášskému kostelu

shoením Kenová domu v pípadu zamýšlené pestavby po-

zbývá smyslu? Zstane pi druhdy dvodném nyní bez-

smyslném zamení úzké ulice i s tmi nevýhodami, které

tam z toho pro synagogu a pro parcely kolem vzniklé vy-

plývají? Zstane tedy pi komunikan však i vzhledn ne-

výhodném vyústní ulice Josefské u Rudolfina? Zstane tedy

pi nehezkém vyešení námstí Kozího, hospodásky nedopo-

ruitelných regulaních liniích pi kižovatce dlouhé tídy a

ulice kozí? Nezmní se tedy více nieho na regulaním

plánu assananím? Je to uvitelno?

Otazovali jsme se, a zvdli jsme, že upuštno bylo od

navrhovaných záhodných oprav a zmn pro slušný vzhled

nezbytných i hospodásky výhodných z toho dvodu, jelikož

opanoval náhled, že sluší na nastoupené dráze z dvod
právních konsekventn již setrvati. Pro tedy pikazován byl

assananí plán komissi umlecké k pehlédnutí a k pe-

pracování? Pro tedy obec žádala za zmny v assananím

obvodu vbec? Pro nepíí se zmny nkteré právním po-

žadavkm a jiné ano? A lze vbec ve všech ástech trvati

na uzákonném assananím plánu ? Jak by tu možnou byla

ku p. pozmnná linie nábežní u mostu Františka Josefa?

Aneb i zde sluší trvati na pvodním plánu ? Výhody ze

zlepšeného plánu plynoucí nebudou pece výhody obce co

majitelky pozemk, výhody ty budou výhodami pro veškeré

obanstvo. Má smyslu dodržení pvodních, nevýhodných linií

assananího plánu i tam, kde obec zakoupila domy na obou

stranách ulice? Nesluší pes veškeré vyskytující se jedno-

stranné námitky háj i ti zájem veejný všemi prdstedky? Stalo

se tak?

Zdá se Vám to asi vše dosti podivným a když i uznáte,

že potíže psobí každé odchýlení od smru jednou nakroe-

ného, každé vyboení z dráhy vyjeté, když uvdomíte si

zvýšenou sílu a námahu k tomu potebnou, když pochopíte,

že innost taková nebývá nejpíjemnjší, že nezískává pátel,

že snadno psobí osobní srážky a nelibost, otážete se jist,

zda-li lze v pípad tomto dbáti pohodlného setrvání v ko-

lejích vyjetých a zda srovnati je lze s tou slovy projevo-

vanou láskou k té, jak ji frázovité zveme matikou, zlatou,

slovanskou, stovžatou, svéráznou, velikou, památnou Prahou?

Kde je v píin té ten živý zájem, který jevíme oproti

jiným pro nás mén významným záležitostem ?

Význaným pro nás a naše pomry zjevem, na njž není

lze zapomenouti, zstane nedávná scéna ze zasedací sín

pražského zastupitelstva: Zanícený ctitel krásy Prahy, básník,

kterýž ve známém spise svém zachytil literárn skvle obraz

její, plný barev a záe, napsal lánky, lánky diktované touhou

po záchran toho, co mu tvoí podstatu krásy drahého msta.

lánky ty vzbudily na radnici jistý rozruch. Všude jinde

byli by pestelky jejich uvedli na pravou míru, aneb v ji-

stot cíl a v dve ve správnost cest k nim nakroených

s pohrdáním slova básníkova ignorovali, u nás bylo jinak.

Velkomstská svéráznost pražská pimlouvala se ústy zá-

stupce obanstva, aby se k slovm básníkovým odpovdlo,

a sice aby se odpovdlo shoením dvou kostel, aby se

odpovdlo ne pisateli, který pod lánky svoje jméno pipojil,

nýbrž aby se odpovdlo eské veejnosti, pokud ona jeví

smysl pro umlecké a historické památky domácí.

Bože, pro jen minuly ty krásné asy, kde mohli každi-

kého kdo s vrchností nesouhlasil, bez odkladu zavití. Jak bych

to byl v pípadu tomto pál V. Mrštíkovi, aby dva kostely

pražské ped shoením zachránil odsezením v nkteré komrce
staroslavné radnice staromstské, byl by asi rád vystavil

osobu svou za ter zlosti a za hromosvod vzteku nkterých

pán, a jist, že by mu byli lenové komissi na radnici

závidli úspch sezení jeho, jimž pes asté na radnici sezení

zle se daí se záchranou památek pražských. Je vám pece

známo, jak dtkliv bylo pimlouváno ze strany umlecké

komisse ku p. za zachování Mikulášského opatsví
;

i Ná-

rodní Listy pinesly v této píin velý lánek prof. J. Kouly,

nikdo neuvádí sice výhody, které obci sbouráním této pa-

mátky vzniknou, ba práv naopak hospodáské výhody mluví

pro zachování, a pece se bourati bude. Vylévá si to snad

také nkdo svj vztek? Bylo by možno snad odsezením za-

chrániti opatství svatomikulášské pro úely, pro nž bude

teba v brzku stavtí nové budovy? Jak bychom rádi sedli,

by by i jedno íslo Volných smr prasknouti mlo.

Je možno zapomenouti zjevu tohoto a v moderní dob
bezpíkladného vzteku, vzteku, který ztišen býti mže jen

sbouráním dvou kostel? Jak nevzpomenouti tu fráse, která

pes to zaznívá obas z radnice staromstské: »Zachování

starobylého rázu matiky Prahy, zlaté, veliké, slovanské, sto-

vžaté Prahy«. Nu, jsou doby, kdy se obtuje bohm spásy,

a jsou doby, kdy se obtuje fúriím, dle poteb a nálady. Ne-

ušla vám zajisté v denních zprávách lokálka, asi z radnice do re-

dakcí oznámená, jednající o veejném vyložení plán polohy

pro námstí senovážné nyní Havlíkovo, v níž jste se dotli,

že polohopisný plán této ásti msta pozmnn byl vzhledem

k architektonickému upravení a k zachování starobylého

rázu Prahy. Prosím, abyste se šli podívati na toto upravení

»vzhledem ku zachování starobylého rázu Prahy*. Oekávali

byste, že nyní osamocena vž novou úpravou pipojena

bude, jak bývalo díve, ke kostelu, a sice tak, že sad roz-

šíen bude do rozsahu bývalého hbitova. Kde pak. Nový

plán polohy upravuje námstí zastavením, kde je nyní ada
dom, pipojujících se ku vži, tam jest ustoupeno nazad,

aby vž tím více ulici sužovala, za to do námstí vystupuje

blok dom, který byste objíždti musili, pojedete-li v levo

od vže. Nyní se komunikace kolem vže dlí ve dva proud}’’,

pak zbývá ve smru k státnímu nádraží jedna jen cesta, to mezi

vží a kostelem, cesta druhá povede zatákou kolem dvou roh.
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Co tato »úprava« initi má se zachováním starobylého rázu

Prahy, to Bh ví. Je to úsmšek nad heslem, které jest už

dávno holou frásí ? Je to chytání hejl na slupku dávno již

prázdnou ?

Ze zpráv a zvstí pedem uvedených jedin ona o plánech

na dm u Klí projevuje, že alespo na tomto dležitém

míst Prahy se jedná, aby byl kiklav porušený ráz Prahy

dodaten upraven, ale podivno, že, a rozhodujícím i-

nitelem na radnici bývají úvahy o vhodném financování

nových podnik, ve píin této úpravy naráží se na odpor

tžko pochopitelný. Kdo jen obanm Malostranským na-

mluvil, že rozšíením ulice Karmelitské na 18 m. ožije obchod

a život v jejich ulicích? Což neznají nejživjší a nejobchod-

njší ulice Pražské a jejich šíky, Železná ulice mí 7 m.,

Celetná ul. 8 m., Perlová ul. asi 7 m.., Perštýn 5'5—8m.; nu

a myslí, že rozšíením, eknme, dvoj- neb trojnásobným

projde ulicemi tmi dvoj- a trojnásobn kupc? Chodí páni

lenové malostranské Besedy kupovat jen do krám v ulicích

20ti a 18ti metrových? Aneb jim jde o výhody, které by po-

vstaly z ista jasna majiteli jednoho neb druhého malostran-

ského domu na úkor vzhledu jejich donedávna krásného ná-

mstí, nebo proto, že udlali hloupost s »pknou« záložnou svou

pejí sob, aby obec pražská udlala hloupost na druhé stran.

V žádosti malostranské Besedy na obec o zachováni prlomu,

a jeho upravení na 18 m. ulici, byly zajímavé nkteré nesrov-

nalosti. Zajímavý spis uvádí: Chceme zachování prlomu, aby

byly vidt z ulice Karmelitské starobylé domy na námstí, a hned

na to: jelikož starobylý ráz námstí porušen byl již záložnou, ne-

stojí to již za to dále jej zachovávati a náklad na úpravu k tomu

smující vésti Veselý je dvod, že jest teba tohoto prlomu

k ventilaci námstí. Je vidti, že Beseda ve svém stedu má
dvtipné hygieniky, Bh nás chra, aby nkterý ješt pisedl

k onm sedícím již na radnici pražské, musili bychom pak

bourat, bourat a bourat. (Dokonsní.)

K VYOBRAZENÍM.

adu pispívatel »V. S.« rozmnožujeme v ísle tomto

jmenem F r. Zviny, jehož ti rázovité, živé, v pojetí i po-

dání naprosto originelní kresby oživují dávnou vzpomínku

na energické rty jeho z let sedmdesátých, jimiž tehdy vy-

datn plnil nejvtší náš illustrovaný list (»Kvty«), aby se-

znamoval a sympatie zjednával slovanskému jihu.

STUDIE M. Svabinského vyata ze serie dívjších

jeho perokreseb (jako ona v . 1.), ano možno íi z prvních

šastných pokus jeho v technice této.

F r. Bílek: ORBA. — Dílo svoje doprovází umlec ná-

sledujícími slovy: Jest to vdecký o »orb« lánek, psán)? jak

na cihle (v upomínku na cihlové písmo), kde jedna vta na-

psána sochastvím. Jsem rád, že práce nenese na sob nic

tak zvaného »plastického« a proto ji co »svou« na veejnost

uvádím. Byla pracována hned v Paíži r. 1892 pro mého

bývalého mecenáše p. Lannu. Ta sochastvím psaná vta,

jíž Vám tu skromn ukazuji, je: jak veškerá orba lidstva jest

v potu tváe a jen v posicích zvíecích ze zem. I Kristus

ten »Život vný* s krvavým potem pracn oral v nás (v té

tvrdé pd) — a nedstojným byl jeho k nám sklon. — Oral

na zákonu lásky (na deskách Mojžíše), kde ped ním allego-

ricky zobrazena vina prvého lovka v ráji, který zaoral zví-

ecí orbu do zem a nás zde malé co dít zanechal.

DEKORATIVNÍ VÝPL P. Nováka. V novjší dob
v umní dekorativním všímáno si i takových rostlinných mo-

tiv, které v dobách pedcházejících bu velice zídka aneb

vbec nebyly užívány. Podáváme dnes dekorativní desku,

zdobenou motivem kaliny, tepanou v kovu dle skizzy C.

Klouka, provedenou P. Novákem, žákem umlecko-prmv-

slové školy.

Ku svojí VIGNETE použil J. Beneš absolvent umlecko-

prmyslové školy, motivu bodláku.

DEKORATIVNÍ NÁPLN A. Wi es ne rovy provedeny

jsou olejomalbou, zobrazujíce ladní, hru a dík za požitek

plynoucí z ladných tón houslí.

Alšovy kartony SV. VÁCLAV a SV. TI KRÁLOVÉ,
jichž reprodukci ponecháváme pro íslo píští, ureny byly

pro Storchv dm na Staromstském námstí; na místo svého

urení pišly však s rznými, architekturou odvodovanými
zmnami.

ZPRÁVY UMLECKÉ.
— Jan K o t r a, architekt, žák vídeské akademie výtvar-

ných umní, vyznamenán letos u píležitosti výstavy »ím-
skou cenou« a Václav Suchomel, socha ze speciálky prof.

Hellmera na témže ústav obdržel cenu Gundelovu. Pan Ko-

tra zastoupen byl též zajímavými pracemi na letošní vý-

stav v Praze.

— Správa »Pinakothéky« v Mnichov zakoupila

od vydavatelstva »Fliegende Blátter« nkolik akvarel Marol-

dových, jež v list tom byly uveejnny. — Ludk Marold

jest prvý z ech, jemuž se té cti dostalo v této galerii býti

zastoupenu.

— Našimi lánky o Jenneweinovi zabývaly se dva

eské listy v láncích, hemžících se více osobními urážkami

než vcnými námitkami. Prosíme své tenáe, aby znovu

proetli naše vcné notick)^; pozná z nich zajisté každý,

že jest naprosto nepochopitelno, že možno je vyklá-

dati takovým spsobem, jak v onch listech se stalo.

SOUTŽE UMLECKÉ.
— » Volné Smry* vypisují veejnou soutž na zí-

skání obálky pro píští roník. Konkurovati mže každý

umlec ech. Kresba provedena budiž libovolným materiálem

i technikou, ale tak, aby reprodukce jediným tiskem podána

býti mohla. Velikost její stanoví se na 60 X 46 cm. (dvoj-

násobný rozmr papíru obálky). — Obálka obsahuje hlavní ná-

pis: »Volné Smry* a podízený: »Msíník umleck)?, vydává

spolek Mánes. « Vedle toho i místo pro roník, msíc a íslo. —
Z ohled reprodukních nedoporuuje se kresbu provádti na

píliš tónovaném papíru. — Návrhy heslem opatené dodány

butež do 30. záí 1897 do 6. hodiny veerní knihtiskárn
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Dra Ed. Grégra v Praze, v Tní ulici. — Jury sestávati bude

z jednoho nekonkurujícího zástupce asopisu a dvou umlc,
které konkurující sami absolutní vtšinou zvolí. Z dvodu
toho každý konkurent je povinen piložiti zvláštní obálku

heslem a oznaením »jury« opatenou, v níž napíše v Praze

žijící dva umlce, které navrhuje za jurory. — Cena ur-

uje se jedna: sto zlatých za právo reprodukní, splatná

pi odevzdání návrhu do reprodukce. asopis vyhražuje si

reprodukní právo ostatních návrh. — Práce konkurenní

budou spolu s protokolem jury jeden den v soukromé vý-

stavce pístupny.

— C. k. obchodní museum ve Vídni vypisuje ná-

sledující soutž: Pedmt: Illustrovaný list pro výstavní ka-

talog umlecko-prmyslových pedmt z oboru truhláství

nábytku, alounictví neb dekoratérství. Konkurovati mohou
všichni umlci rakouští. Výkres proveden budiž ve velikosti

11X24 cm. na výšku neb šíku, tak aby uvnit bylo místo

pro firmu ve zetelném písm a vedle ní pro 12—15 slov

textu. Kresba tato se o tetinu zmenší. Naznaovati má in-

terieury neb jejich ásti, po pípad skupinu nábytku. Pro-

vedení ern a bíle. — Konkurenní práce dodány butež do

1. íjna 1897 dvornímu radovi A. v. Scala, ve Vídni. Ceny vy-

pisují se: 200 zl. pro absolutn dobrou kresbu, dále 60 a 30 zl.

pro nejblíže dobré. Porota: hr. V. Latour, J. ryt. Storck, prof.

svob. p. v. Myrbach a dv. rada A. v. Scala. Výsledek kon-

kursu oznámen bude vídeskými listy do 12. íjna 1897.

— Dle denních list vypisuje výtvarný odbor Um-
lecké besedy veejný konkurs na obálku um-
lecké revue, kterou pipravuje k vydávání. Bližší pod-

mínky u kustoda Umlecké besedy.

— Umlecko-prmyslové museum vypisuje
následující veejnou soutž: 1. Nástnná kropenka
stíbrná pro " domácnost. Cena prodejná nemá pesahovati

výši 160 korun. První cena 300 korun, druhá cena 200 korun.

2. Rámec dev ný, vyezávaný; velikosti 050 m. : 0'40 m. (ve

falci). První cena 240 korun, druhá cena 100 korun. 3. Pro

obytní pokoj o štukovém stropu a o dvou oknech (šíka po-

koje 6’50 m., vzdálenost okenních os 3-50 m., vzdálenost od

okenní osy do kouta po P50 m.) podán budiž v mítku
1 : 10 návrh vlysu 1 m. vysokého; ást vlysu provedena bu-

diž v pirozené velikosti klihovými barvami na papíe; pi
návrhu budiž vzat zetel k okenním osám; ornamentace vlysu

odlišujž se od svtlé barevné pdy. První cena 240 korun,

druhá cena 100 korun. Práce k soutži pedložené mají vy-

nikati samostatným pojetím a technickou dovedností. Konku-

rence mohou se úastniti jen živnostníci oboru umlecko-pr-

myslového, v echách usedlí, aneb spolupracovníci u nich

zamstnaní; dále do ech píslušní absolvovaní žáci c. k.

Umlecko-prmyslové školy pražské a odborných škol pr-

myslových v echách. Nejdéle do 31. prosince 1897 butež
dotyné práce Umlecko -prmyslovému museu v Rudolfinu

dodány. Po sdlení výroku poroty budou pedložené práce

po dobu jednoho msíce v Umlecko-prmyslovém museu

vystaveny. Po uzavení výstavy budou pedmty vráceny.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce f otozinkografie J. VILTA1A v Praze.



ÍSLO 11. RONÍK I.

ZÁÍ 1897

Z
NOTIC JOS. MANESA. .—

. Mám ve svém majetku dv knížeky, nevzhledné, na pohled

PODÁVÁ K. B. MADL. nepatrné, trochu rozviklané. Mnoho list v nich je prázdných,

nkolik je vytrháno. Na ostatních zbylých stídá se zbžné, nkdy stží itelné, ba neroz-

luštitelné písmo, psané nejrznjšími smry, s chvatnými nártky, neurovnanými, asto

perušenými a neúplnými. Mnohé z nich na první pohled pouhé beztvárné máranice. A pece jsou

mi ob knížeky milé a cenné a každý to pochopí hned, dodám-li, že všechno, co na sežloutlých

již stránkách tužkou je rtáno, pochází z ruky Josefa Manesa.

Více nežli tvrt století trouchniví jeho tlo v zemi olšanských hbitov: tak dlouho již tomu,

co pervána, násiln a krt, jeho dráha, tak dlouho již a pece, kdykoliv zpomeneme si toho

mistra, rozteskní se duše, jakoby teprve vera došla zvst o jeho smrti. Te všichni víme ím
nám byl, co znaí jeho zjev v eském umní našeho vku a mnozí také vdí, že náleží Mánes
k mistrm, jejichž váha leží také v dílech, kterých nevykonal. Není mnoho tch, jež úplná, celistvá

a zaokrouhlená vyslal do svta. A také mezi nimi je ješt ada takových, jimž na oích vidíme,

že je vydal pro chléb vezdejší. Proto více nežli u kohokoli, u J. Manesa je teba sbírati, kde

který ješt lístek jeho rukou nartaný a probírati se ve stávajících kolekcích jeho kreseb.

Nic nemá vtšího pvabu, než stopovati velikého umlce v jeho intimit. Ne pro pouhou

zvdavost, ale prost, že v onch jeho stopách, jím skrývaných a jiným tajených hnutí tvoivé

a kontemplativní mysle nalézáme nejednou klí a ukazatele k jeho zámyslm a vykonaným
dílm. Proces umleckého tvoení je složitý, to víme dobe, a jeho výsledek není vcí, kterou

jediný a zbžný pohled je s to odhadnouti. Nejednou ocenní, správné ocenní díla vyžádá si

práci, jejíž kvantita není o nic menší, nežli kterou tvrce byl na jeho vyvedení byl vynaložil.

Menší z obou knížek je mi milejší a je také

cennjší, je intimnjší a význanjší nežli druhá.

Hned první stránky zaujmou, nebo patí k Ruko-
pisu. Drobounké postavy žen jsou tu nartány

a v jejich stále mnivé pose, v jejich mnivé
výraznosti prozrazuje Mánes, kterak hledal a zá-

pasil. Jeho první biograf — Ed. Herold — vy-

pravuje, že Mánes svoje nárty, ilustrace stále

množil, dlouho neuspokojen a na konené form

neustálen. Zde jsou stopy této muivé práce. Jak

v jeho hlav se rodily a rojily, ve chvatných

záblescích ped jeho vnitním zrakem kvapící,

zaznamenává je tužkou na papír. A jsou to ideje

práv pro ony písn, jež nikdy k definitivnímu

vydání nedosply, myšlénky ilustraní k R ž i,

Kytici a Jahodám. Simákovo vydání Ruko-

pisu obsahuje jen ku prvním dvma vtší pérové

a tušové nárty: Jahody vyšl}r tam na prázdno.
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RŽE.

tyrykráte hledá J. Mánes na první stránce

knížky výraz bolu, tužby, ždání, pro vzdech

dívin k Rži. Tu sedí, tlo bez vlády a vle,

všechna se rozplývajíc teskným žalem, hlavu

k rameni, neb o stnu openou, paže skleslé.

Je v sebe shroucená a fysicky sebou nevládne.

Rovnž tyikráte pokouší se o Kytici. Nahá

a pvabná dívka vystupuje z jasných vln potoka,

z nichž kytici vynáší; nebo sedí na behu po-

toka, pohlížejíc na kvty a mkký stín zelených

kovin klade se jak prsvitný závoj na její

vnadyplné tlo; nebo zase stojí v té pvabné
vlnité pose, jakou Mánes miloval a hovoí oi-

vidn ku hrstce kvt, kterou v ruce drží.

O stránku dále jeden, dva, jedenáct nártk
k dívici Jahod:

Zadíeše si ostré trníe v blitkú nožicu.

Kleí, sedí, polo klee, polo sed obrací trup

i hlavu k rannému místu, snaží se pozorn trn

z bosé paty odstraniti. Mnohé ty postavy jsou

nahé, na jiných šat sotva nkolika arami na-

znaen. Nešlo tu ješt mistru o konený obraz.

Co hledá, po em vnitní zrak jeho pátrá, je

posa, plastická, výrazná, pkná ve své složitosti

linií a tvar. A také ji nalezl. Jednu z tch dro-

bounkých, miniaturních postav obrysnul ová-

lovou arou a pipsal k ní slovo vlastní spo-

kojenosti. Ale k dalšímu vykrystalení ani tu

nepišlo.

Motivy Rže a Kytice pešly v další, vtší

a provedenjší peové a tušové kresby. Z Kytice,
z oné stojící postavy díví na zeleném pozadí

strom a koví v mé knížece, zmizel jen pozdji

onen trochu teskn melancholický výraz, který

celou posou prochází. Veselejší, laškovnjší ton

zvuí v nártu Simákova vydání. Dívka nad

Rží žalostnící podržuje zde stejný motiv posy

abandonnée, jen že je v profilu tak usazená, že

jí ani do tváe, slzami zvlhlé, nevidt. Rusalka

z Jahod, vtom pkném skladu linií a podajn

KYTICE.
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mkkém ohybu nahého tla, utkvla jen na letmé

té skice, nartané na rychto snad nkde jen na

kavárním stolku.

A ješt dále pokraují myšlénky k Ruko-
pisu. Tu svalnatý muž zvedá štít vysoko nad

hlavou a ve svislé pravici tímá mlat k rán
pohotov, jinde leží

Ludk na znak pova-

len pod štítem, který

tžká zbra Zábojova

rozpoltila . . .

J. Mánes byl ro-

mantik, pravda, jeho

mvsl byla plná vidin,

svtc, herou, rytí,

rusalek, amoret. Ma
nesovo umní v nej-

vlastnjší své podstat

nese se velkým, lapi-

dárním, dekorativním

stylem. Ale obojí má
své koeny ve skute-

nosti. Píroda, svt ko-

lem umlce jest jeho

živnou pdou a v tom

leží jeho síla, pesvd-
ivost a draznost jeho

díla, že jsou to zjevy

skuteného života,

zjevy, jejichž žilami

probíhá velá krev

,

jejichž tepna bije, oi
svítí a líce se rdí

,

které, prošedše tvoi-

vou výhni umlcova
ducha, objevují se pak

v nové, ušlechtilé kráse a povznesené život-

nosti.

Ob nártkové knížky ilustrují také tuto vý-

znamnou stránku Mánesova umní, dokládají,

že ruch skuteného, proudícího života se ho do-

týkal, že na pohlížel láskyplným okem malíe,

který jej pochopuje, tém laská, který se hrouží

v jeho intimitu, v jeho pitoreskní pvab. Notiní

knížka jej provází všude a obsahuje sledy tchto

zevních i vnitních dojm.

Z veera kráí Mánes procházkou po behu
Vltavském. Slunce práv zmizelo, zapadlo nkde

za vrchy, tvary kraje jsou pouhé barvy a tony.

Žlu nebe pi obzoru pechází ve výši ve fialový

transparentní nádech, který se odráží v široké

tpytivé hladin eky, v jejímž stedu tmavá,

oparná silhueta loky s houfcem lidí tiše se

ku pedu vesly táhne a šine. Daleký heben
chlum v pozadí le-

muje beh
,

a jejich

tmavý, teplý, šedr-
žový ton koní dole

pi ztemnlém okraji

vody a houštin ji le-

mujících strom ve

hluboké a teplé šedo-

zelené barv. S pravé

strany vystupuje strm
a píke skala velmi

hlubokého a teplého

tonu. Letmo nartává

si Mánes sytý obraz

kraje zalitého tajem-

ným šerem padajícího

veera a chvatn po-

znamenává si slovy,

ne barvy, ale jakost

a intensitu ton, v ja-

kých se ztápí voda,

stromoví, hory a skály.

Barevný a svtelný

efekt jest dominující

dojem, kterým tento

ztichlý kraj na oko,

mysl a duši umlcovu
psobí, který je mu
tak cenný, že si jej

mocí otiskuje v pa-m a upevuje nkolika rysy a slovy na

papír.

O chvíli ped tím patrn zabavoval jej zjev

jiný, plastitjší. Na stránce pedchozí nahý pe-

vozník pošinuje tyí ke hloubce eky svoji loku,

na jejímž okraji, nohy do vody, sedí nahá žena,

chystajíc pohroužiti se do chladivých vln.

Jindy potuluje se umlec mezi domky kraj

msta nebo v zapadlé ulici a hravé dcko za-

stavuje jeho krok. Co vidl, rychle tužkou márá
do knížky: »Prádlo loutek dobré hospodyky.

«

Tu stojí drobná postavika, ruce v boku. V míse

\ L '

\ ý

W
,
:X '

.4
’

v

"s
:

-\ *

,íh
'

• >
‘ A

'

vtt ,-'>

/
v?

•'

s i

A-W

» Y:
' T

JAHODY.



491 VOLNÉ SMRY 492

vymáchala prádlo své lout-

ky, která bez šatu leží u je-

jích nohou, a rozvsila je

na še k usušení, jak u

velkých pradlen vídá. Ze to

je obrázek vidný, ve sku-

tenosti nalezený, dotvrzuje

poznámka Mánesova, do-

plující nejasnost a neúpl-

nost kresby: »provázek je

na jednom konci upevnn
na klice dveí« . . .

V jiné chvíli kmitne se

mu hlavou obraz, vlastn

jen idea hotového obrazu.

Nekreslí ji, jenom slovy no-

tuje v krátkých vtách do

knížky :

»Koupající se chlapci a

dvata v stáí od 1 do 15

rok.

»Též matky na behu
dti myjící. « — »Též závody selských hoch,
ujíždjících od brodu, ponejvíce na hndácích;

s tchto ine se voda. První z nich vyhazují

prach i zem. Jak jsem to u Pardubic vidl. —
Též jako stafáž dveka vedoucí krávu, která

se jiti vzpírá. Též skot.« — »Mne jako pocest-

ného, který se zastavil.

«

Velké, historické, alegorické komposice Ma-

DIPLOM

nesovy utlaily

Neprávem. Jsou

obrázky intimní

scény dvou, tí

osob, asto v ro-

kokovém kroji a

v osvtlení ro-

mantického ve-

era, ale plny p-
vabujemnodeché

a hlavn jemno-

citné poesie, pro-

sté vší anekdo-

tické píchuti, ži-

votné a malebné

toliko. Je to pole,

na nmž se Josef

Mánes loktem do-

pam jeho drobných genru.

to arci jen po vtšin drobné

týká svého bratra Quidona,

jehož roztomilé, životní prav-

dou prosycené a malebným

pvabem obestené genry,

dodnes zstaly bez náleži-

tého ocenní. Až se jim ho

dostane, pozná se, že Quido

byl umlec, který v Cechách

se mohl a ml státi vdcem
realistického genru, jako se

stal Josef vzorem ušlechti-

lého stylu.

Zde jsou dva, ti nárty,

málem hotové obrazy tuž-

kou : První jitro vniká do

panenské ložnice. V ne-

tknuté cudnosti sedí dívina

na pelesti a pohlížejíc do

zrcadla stranou visícího

,

splítá dlouhý, hojný svj

vlas v úpravné rulíky. —
Dáma v módních šatech

sedí celá zaboená v široké lenošce. Je pohroužena

do tení. Ze zmti ar letmo sem tam se kižují-

cích nevyniká dosti podrobností, pece však možno
v ní vytušit okolí tichého budoaru let padesátých.

— Pak tu sedí jiná, dívka i žena, nohy pod vy-

dmutou krino linou zkížené, hlavu k prsoum

sklonnou a za keslem stojí komorná, jejím

úesem zamstnaná.

A zase se stídají slovy

obraz a cykl. Zde nkteré z

ideje

PRADELKO LOUTEK.

zachycené

nich

:

»Ti Grácie

sypou kvty na

mladého Rafaela

nebo na mladého

malíe. Pod obla-

kem, na nmž
ony sedí, atelier

(jen vrchol pod-

stavce, aby bylo

naznaeno mí-

sto; jakoby se

v atelieru chtly

zjeviti).« A k to-

mu poznámka :

» Grácie z nártku

ku ->V ž i dluž-
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DONAUWORTH.

ník«,tedyzoné
tušové romanti-

cké kresby v Ru-

dolfinu, kde mla-

dý umlec, nežli

dožaláevstoupí,

s Gráciemi se

louí.

etné jsou po-

známky o Ro-
ních poasích.
Jednou si je Má-

nes pedstavuje

jako dti v krá-

lovských plá-

štích, se žezly

v rukou; podru-

*
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hé jako poletující nahé

dti nad píslušnými

scénami dorostlých.

Pak zase jako skupiny

starc, lidí zralého v-
ku, jinoch, dvat a

dtí. Bez tchto drob-

ných postaviek zídka

se J. Mánes pi svých

alegoriích obejde. Vša-

dy se zjevují, všady

vnášejí svtlo a radost

do vážných a patheti-

ckých komposic, asto
pebohatých rznými
myšlénkovými vztahy. Tak najedné stránce knížky

následující záznam:

»Titulní list alba.«

»Uprosted LImny (dtské postavy). V pedu
stojí herold Umn troubící (jako vyzvání k uml-

¥

NÁDVOÍ HRADU V NORIMBERCE.

jasn zelené desky druhé knížky nese jméno

firmy, kde J. Mánes tuto byl koupil : C. Doll

v Mnichov.

Mladý umlec chystá se na cesty; odchází

z Mnichova do rodné vlasti (r. 1848), ale ne

pímou arou. Chce navštíviti nkolik mst,

shlédnouti jejich památky. Ovšem že památky

stedovku. Tenkráte, v plném proudu historické

romantiky, zabavují jej Petrarka, postavy A.

Dtirera, Lukáše van Leyden, výjevy z jejich

života, episody, anekdoty, které vtluje v obrazy.

Chystá se na cestu dom, ale zárove na cestu

studijní. Na rubu desky poznamenává si adu
utensilií, kterými teba se mu vyzbrojiti : krabici

s barvami vodními, papír k prokreslování, vosk

k jeho pipevnní a pod. Na druhé desce adu
rzných jmen, oividn osob, na nž byl mnichov-

skými pátely odporu-

en, aneb se s nimi na

své potulce setkal. Te-
ba že mladý Mánes
kreslí kde práv na-

zdabh knížku roze-

vel, teba že nárty

nejsou v poadí ce-

stovním za sebou, pe-

ce je možno vyznaiti

hlavní body cesty, jak

za sebou následovaly.

Z Mnichova na se-

verozápad do Augs-

burku. Dv studijní

skicy dosvdují jeho

pobyt v tomto íšském mst : disposice a dva

detaily románských bronzových dveí dómu a ti

krojové nárty z nkterého obrazu staron-

mecké ško-

ly v obra-
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cm). Nkolik Umn v pozadí, snad se rvoucí.

Kolem v ornamentu umlci rzných kraj i obor
— chudí — bohatí —

-
pietisté — zátiší — na-

slouchající — hrdí — z map svých se radující.

Na zemi naznait Umny, vztyující milník (smr)
a jak se pi tom do spor dostávají a spolu se

potýkají. Na milníku stojí psáno: »Cesta ku
pravému a správnému umní.

«

*

Modrá, oválová vigneta na vnitní stran

zán. Z
Augsburku

do Donau-

wórthu. A
hned pi

vstupu do

msta se

zastavuje u

brány, kde

jej upoutá-
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POHANSKÁ VŽ V NORIMBERCE.



495 VOLNÉ SMRY 496

vá malebné seskupení a sdružení domk, jimž

vysoká, hmotná vž branná se schodovitými

štíty vévodí. Zdá se, že asi nejdéle se Mánes
zdržel v Norimberce. Pochopitelno. Do dnes

psobí na cestovatele sebe prostšího msto
nad Pegnicí svojí stedovkou malebností, svým

romantickým pvabem, svým zkamenlým obra-

zem dávné síly životní. V letech tyicátých,

v plném záchvatu romantiky, musel býti dojem

na mladého umlce ješt mocnjší. Nádvoí
zámku, zvedajícího se nad starobylou zmtí

vysokých a nízkých staveb msta, sjeho okrou-

hlou vží a ptibokým Lugiuslandem nartal

si Mánes ve dvou obrazcích do knížky. Pak

prochází se mstem, vstupuje do kostela sv.

Sebalda, kde kreslí ornamentem bohatý vlys

obloukový, sloupkové empory uvnit a j. Vchází

do dom soukromých a v Tucherov kreslí velká

gotická kamna v celé disposici a nkterých de-

tailech.

Cesta jeho jde dále na sever, Bamberkem,

kde v dómu jej zajímá v arkádách zazdný ná-

hrobek tak, že si všechny jeho profily kreslí

a polychromní podrobnosti k jeho nártu pi-

pisuje. Odtud do Chebu, kde na jednu stránku

v obrysu nartnul si »Wokno toho Pokoje,

v kterem byli porunitzi YValdsteina zabyly —

«

tyrsloupkové románské okno falce Bedicha
Barbarossy.

Kus archeologa vzí tedy v mladém malíi.

Architektonické formy, historické kroje, stedo-

vké sochy madon, stará zbroj, vše se mu zdá

býti potebným pro jeho budoucí obrazju Ješt

jest v zajetí mnichovských ro-

mantik. Ale pojednou mezi

antikvitami v obrysech na-

rtnutý obrázek : Mladá matka

s dtmi v širokém výklenku

kolekového okna. Ovšem po-

stehneme v kroji nadité rukávce a také úprava

vlasustojícího chlapce prozrazuje, že Mánes pe-

náší rodinný tento výjev do šestnáctého vku.
Nemohlo být jinak v tomto okolí.

Tyto kresby mají jinou fakturu nežli nárty

první knížky. Listy této pokrývá obratná a lehká

ruka, mkké jsou linie, mkké stíny, prohýb ar
a jejich mluva mají již plnou zralost a mistra

vysplost, který ti, tyry léta ped tím na své

cest kreslil pevn sice, ale pomrn dosti tžce

a tvrd i tenkráte, kdy jako pi obrázku matky

s dtmi, nešlo práv o archeologickou pesnost

a správnost.
*

Obsah obou knížek není vyerpán, jen na-

znaen. Pipojené reprodukce doplují z ásti

ješt, ale také ne úpln, co tu napsáno. Pece
avšak myslím, staí to, abychom aspo na oka-

mžik nahlédli v duchovní intimitu našeho vel-

kého mistra, abychom seznali, jak jej co kdy

zamstnává, jeho mysl, teba jen ve chvilkovém

zablesknutí, zabírá a upoutává. A nejsou to vždy

jen a jen myšlenky malíe. Také co lovk
ušlechtilého ducha, jemuž se všednost a nízkost

protiví, vyslovuje se tu Mánes v aforismech.

Jeden zní

:

»F at a morgana pipomíná nápodobující

umlce, kteí mají tento zjev za vlastní fantasii.

Ta však jest jen zvráceným obrazem cizého p-
vodu. «

Druhý vyznívá ješt osteji, jak svištící ocel:

»ád. Prodat nco své duše, to nic nebolí —
ostatek zbyde pro domácí po-

tebu.*

Dv malé knížky, na po-

hled nepatrné a co tu pece

z jejich stránek všechno mluví

a vyznívá

!

16. VII. 1897.
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PORTRAIT.

TÁn portrait nádherný! Tvá tvoje bledá,

jíž tichá záe jakás rozlita,

jak fantom sn mých z pozadí se zvedá,

jež šerem tžkým spito do sytá.

Jak výhn plamen v polibku by dlouze

tu s šerem msíní se noci slil . . .

ó Rembrandt jist v neurité touze

by nad portraitem tím se zamyslil

!

A oko, z nhož vyzvídavš hledí

svit jakýs vlhký, teplý, intimní . . .

ó jaká propast mrazivé to šedi,

v níž rudé západy zít podzimní.

O démone, ó svtice má bílá,

já mohu sšílet pi myšlénce té,

že jednou by, >hle, to má matka bvla,«

rty mohl}' šeptnout mého dítte!

Fantasie smutné, bezhvzdné noci.

Opilí, vyžilí fauni

mé sklep}' pepadli

a potmšilí clowni

mé zámky vykradli.

Jak žebrák v noc jsem vyšel

z bývalé nádhery

a za sebou plížit se slyšel

sn chorých píšery.

A ekl jsem : Konec ! Ba ano !

však nebojím se víc,

nechci už žádné ráno,

nechci už nic, už nic!

Necítit, nemyslit, nežít,

netoužit, neblouznit,

necítit, nemyslit, nežít,

ba ano, chci konec, chci klid.

A zím : mé vzpomínky blednou,

myslím, te hasne i cit ... ?

A pec, jen ješt jednou

smt jitro pozdravit!

Ach jitro ... A ono vzplálo!

Jak dkovat za jeho svit!

A ku štstí staí tak málo . . .

chci žít, já musím žít!!

Semper idem.

(Motiv z G.

Ser, ticho. Z daleka, z daleka,

jen z dálky tajemné tony ....

i duše jen tuší ty zvony . . . ?

A klid ! A nikde lovka.

Západ své barvy prohýil

tam daleko, daleko, v dáli . . .

Ach . . . náhle se krvav zapýil

a reflexy rudé v nm vzplály.

Novými proudy. — studie
K ROMÁNU. — NAPSAL VÁ-
CLAV MARIA SCHWAB.

Kdo je vinen tím slabým pomrn postupem

otázky ženské? Muži sami chtjí hospodyni, spo-

ivou spíše, než inteligentni ženu, která by za-

,A nnunzia)

A vn, vn! . . . Ach, již vím,

tak ve snech mých vonly rže . . . ?

Ne! Neklo své rety ke rtm mým,

netul se ke mn úže!

Ten nervosní náhle, trpký bol:

Máš ty mé dojmy? Mn mizí

všechno co cítíš, co ty zíš kol

!

O jediná, drahá ... a cizí!!

LOTHAR SUCHY.

jisté dovedla lépe dostát svému úkolu nežli žena

bez inteligence. Hovorka je prototypem takových

muž. Zena a je se stará o jeho pohodlí, o jeho

mlsný žaludek, o jeho límeky, o pišití jeho

knoflík, a je schopnou a dobrou roditelkou a a
si dti odchová ve zdraví podle starého dobrého

pravidla. A tak to jde dále, vk za vkem. Tím
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je muži vyhovno. Ale uinit ze ženy bytost sob
úpln rovnou, která by mla nejen schopnost

zaujati místo v srdci, nýbrž i po boku mu-

žov vždy a všude, po tom netouží. Doma
se mnohý žen koí, v kanceláe jí povrhuje,

doma se jí dvoí, ve spisech ji neuznává

za schopnou a vytrvalou v poznávání toho,

k emu sám se dopracoval.

Ne, takovou ženu on si nevyhledá, by by

ml kráet sám tím životem jako bludný rytí. —
Professor mávl rukou ped se, zapuzuje ten

smutný ohraz starého mládence, který mu Olga

zavsila ped oi a sáhl po knize, chtje pokra-

ovati v perušené ráno lektue. Peetl nkolik

ádek, musil však isti znovu. Nebyl dosti kliden.

Mezi ádkami mihal se mu brzy obraz Olgy, s tma
zarosenýma oima, louící se s domovem,

s Prahou, brzy zas tvá Anežina, uzardlá,

nžná, plná odíkání ... A zase Olga v šeíko-

vých šatech tak krátkých, s taškou na ruce . . .

— Co z ní bude? Co z ní bude? Pošlou ji

do Vídn. Víde se svým veselým, pohyblivým

životem bude prostedím, v nmž její duše, jako

vosk vnímavá, zachytí jist to nejmén dobré,

nejmén prospšné.

Znal Víde z vlastní zkušenosti a z vypra-

vování. Kroutil hlavou, zpodobuje si Olgu, sto-

jící v módním sklad za pultem, fešnou, s ko-

ketním úsmvem, s pokorou v mírn sehnuté

šiji prodavaky, s nejnovjší úesem anglickým,

vidl její prsty dlouhé, dráždící svou stkvoucí

blostí a bál se pohledti v její oko, v nmž
tušil onen zvláštní lesk dvat, vidoucích se

obdivovanými v každou hodinu, v každé dob
dlouhého dne, ztráveného v závod . . .

Co z ní bude ? Bylo by mu trapno, vidti ji

úslužn roztomilou a povolnou za pultem skladu,

tak sladce naklonnou ku každému otelému

vtipu, ku každé nehledané poklon, tak stejn

uzardlou a nepirozen upejpavou . . . Snad si

líí její budoucnost píliš ern — napadlo mu —
ale kdo ví? Chtl by písahat, že mravní názor

její se shoduje s vtšinou dnešního svta, a že

nebude dosti obrnna vi bezcenným lichotám —

M. ALEŠ. SV. TI KRÁLOVÉ.
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M. PIRNER.

jak ostatn sama se piznala —- a laným úsm-
vm, že nebude dosti ostražitá, aby rozpoznala vý-

boj poctivce od výboje lháe a lichometmka . . .

Nebylo v nm více neklidu žárlivosti, cítil

s ní jen soucit, hluboký soucit. Byl úasten osud
té dívky, jako dávný pítel, který by nerad vidl

její — zkázu . . .

Nezdálo se mu, že by bylo v srdci jeho dosud

lásky k ní. Tu již pohbil dávno. Bylo v nm jen

toho soucitu více než obvykle a to shledával zcela

pirozeným vzhledem k jeho dívjší náklonnosti,

teba jen v srdci studenta vypuelé. O tom byl

již pesvden úpln, že je konec mezi nimi,

nenalézaje vznt k ní žádných, ježto nenašel

porozumní u ní. Uzavel se vi smyslnému
kouzlu, které z ní sálalo, tryskalo, vyšlehovalo . . .

Odejde, dobe, bude aspo kliden a

bude se moci oddati svým myšlén-

kám . . .

Stank natáhl se na pohovce a za-

vel oi. A byl by snad usnul, kdyby
ho nebyl vyrušil práv do pokoje vstou-

pivší Hovorka.

»Aj, ty už spíš? Dnes nesmíš ješt

spát. Oslavíme zásnuby ! Co tomu

íkáš ?«

»Gratuluji ti k zasnoubení a peji,

aby ti bylo ješt volnji v kruhu tvé

budoucí rodiny než v mojí spolenosti.

«

»Nu a což ty, nebudeš následovat

mého píkladu ?«

»Nemyslím na to«, mávl rukou Sta-

nk odmítav.

»A kdy se chceš rozhodnout, ne-li

te, dokud jsi mlád a ženy touží po

tob ?«

»To je mi k smíchu. Hledám u ženy

více než touhu po lásce a manželství.

«

»To bys musil takovou ženu jít hle-

dat na msíc.

«

»Nenajdu-li ji, dobrá, pjdu dál ži-

votem sám.«

»Jak jsem ekl, jsi egoistou, který

v sob vidí boha, dokonalost samu a

jinými pohrdá. Pro pohrdat ženou,

která chce obtovat život svj za dro-

STUDIE. bet pízn naší.«

»Nepohrdám jí, vážím si úelu man-

želství zdárného. Nemysli, že s Tolstojem ne-

uznávám potebu manželského sbydlení. Nejsem

asketou, ale nechci být epikurejcem, nejsem také

sobcem, žádaje žen týchž práv, týchž vymože-'

ností, která jsou pro mne urena. Jsem individua-

listou, budiž, ale žádným dravcem ani lupiem.

«

»A tak nebo tak, jsi pec jen utilitaristou.«

»Každý lovk je v jisté mezi utilitaristou.

Nežádám však tch výhod jen pro sebe, snažím

se prospti i jiným. Mj — chceš-li — egoismus,

který si žádá stejné míry citu a duševního sna-

žení u žen jako u muž, dosáhne-li cíle svého,

spje k naprostému splynutí, pi nmž pak láska,

sympathie obtování se rozumí samo sebou a je

pirozeným jeho dsledkem. Možno, že život

nám jednou ukáže kdo byl vtším altruistou,
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ty-li se svým nezištným jednáním nebo já se

svým individualismem ?«

^Nechci dnes rozvádt hádky. Srdce mé vzpírá

se dnes všem sporm. Chtl jsem t pozvat

k mojí pitce na oslavu našeho zasnoubení

s Anežkou.

«

»Dkuji ti, jindy snad, dnes jsem však njak

nesvj.

«

»Zstanu tedy u svých.

«

Professor toužil vyjít na chvíli ven, aby

trochu pookál. Nechtje však Hovorku urazit,

zstal doma a šel spát. Dlouho však povaloval

se na loži. Bylo mu njak nezvykle úzko mezi

tmi stnami pokojíku, kam doléhaly \ zdechy

milostných tuch a probuzených vášní . . .

V.

Svatba Hovorkova brzy se odbyla. Hovorka

pospíchal a nevsta souhlasila. Výbava byla ušita,

ležela pipravena již nkolik let ve dvou asi

bednách. Na nkterých kusech znáti bylo zaá-

tení pokusy vyšívání mladinkých sester, jiné se

zas vyznamenávaly umleckým provedením a

svdily o pilné a skuten zálibné práci.

.Svatba odbyla se tiše, bez hluku a bez Širší

úasti. Odbyla se bez svatební pouti k toužebným

behm Itálie, odbyla se i bez podpisování sva-

tebních smluv a bez eí dojemných, po vtšin
hloupých, ale za to se neodbyla beze slz, jimiž

vlhly oi nevstiny i Olininy, která visela dlouho

na šíji nevstin, nechtjíc se od ní odtrhnout . . .

Rostla s ní, cítila v ní jakousi oporu pes svou

resolutní povahu a energickou živost. Od té doby,

co ji spatila openu o loket muže, vyklíila ja-

kási zlá pedtucha v její mysli, že nebude již

tak šastnou a spokojenou, jakou byla, pokud se

mohla se vším svovat seste. Od té doby po-

ciovala jakousi odvadlost v duši, cítila jakousi

báze, a nevdla pro a eho se bojí; k tomu

mla se louit s domovem. Pjde do Vídn. Co

se díve natšila na tu Víde. Vdla toho tolik

povídat o Vídni seste a tšila se na ni, jako na

nco, co nám slibuje rozkoš. A hle ! Dnes se

toho bojí. Skoro by tam radji ani nejela. Ale

není pomoci, musí . . .

Studovat že má, míní pan Stanek. O jak by

te ráda studovala, ale zde, v jeho spolenosti

a ve spolenosti Anežky. Jí by se svila, ó že

se jí díve o tom nezmínila! Te je pozd již!

On jí opovrhuje, ekl jí to nejednou, dal jí to

nejednou vycítit. On ví dobe, že by to s tím

studováním u ní špatn šlo. Studovala by! Ra-

dji by se mu povsila na krk a dívala by se

mu do oí

.

. .

Dnes u nich naposled spí. Zítra se vysthuje.

Pjde tedy souasn s ní. On do jiného bytu,

ona do — Vídn. Pro je tak brzy osud rozvedl,

sotva je zas seznámiv. On bude pokraovat ve

svých studiích, má toho ješt mnoho ped sebou

a ona ješt ani nezala! Ono je to konen
pravda. Tak se vdávat jako Anežka, jaký to

vlastn život? Sedt doma a starat se o domá-

cnost? To-li žen stait má? Ona se radji ani

nevdá. Do kláštera se dát zavít? To by si také

rozmyslila. Nic takového ! Pjde do svta a užije

své mladosti. Do Vídn ! Jaký to bude rozkošný

život

!

Unášena tpytnými myšlenkami na veselý

život bujného velkomsta, kreslila si Olga v duchu

dle vypravování pítelky rzné obrazy té Vídn;
konceily, divadla, chantanty, plesové sín byly

prostedím lákavým, v nmž slibovala si mnoho,

co dosud nepoznala, eho dosud byla vzdálena.

A což práce? — napadlo jí. —• Nebo o tom b)da

dobe zpravena, že bude musit být v té Vídni

také užitenou. Maminka íkala, že bude v krám
stávat a obsluhovat obecenstvo. Dávala jí rady,

jak se má chovat. Ona ví, co bude dlat. Strýc

je bezdtný a bohatý, zalichotí se mu, aby ji

pijal za vlastní a snad se pak vdá.

Bláhové, ale blažící sny pálily jí v mozku,

uvádjíce krev její žil do varu. Rozilovalo jí

to. Hlava a oi jí hoely. Vstala a popošla po

pokoji. Stmívalo se již, matka usnula na pohovce.

Sestra pipravovala veei v kuchyni. — Hle,

jak se tu Anežka má! Vaí, vaí, zase vaí. Veer
pijde muž, naveeí se, poví jí, co je nového

ve mst, pak si sedne, bude kouit a popíjet,

a ona posadí se jemu naproti s punochou nebo

s hákováním v ruce. Takový život — hu

!

Olze poínalo z toho být ošklivo.

Ona takovou nebude, to tak

!

Vidouc však sestru u plotny všecku rozpá-

lenu, zadívala se se soucitem na ni, a pikvapivši

k ní, nemohla se zdržet, aby nepitiskla ty do

ervena rozpálené tváe sestiny ku svým ....
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»Anežko, jak je ti ?« ptala se soucitn.

»Dobe, zlato, dobe. A co tys dlala ?«

»Nic« pohodila hlavou Olga. »Myslila jsem

zas na Víde.

«

»Tak vidíš, zítra t už ztratíme. Ale to ti

povídám, a mi hned píšeš, jak se ti tam vede.«

»To víš, že budu.«

»Rekni mi upímn, holka, tšíš se tam ?«

Olga se chvíli zamyslila, pak ekla však od-

hodlan: »Tším.«
»Tam se ti nebude stýskat.

«

»Nebude, snad.« —
A odbhla hned zas na chodbu, nemohouc

zadržet plá, tlaící se v oi plnou silou . . .

Chtla se ješt rozlouit s panem professorem.

asn ráno odjede. Pípravy na cestu již odbyla.

Dlouho nemohla se dokat jeho píchodu. Sestra

byla u svého muže v zadu v pokoji. Bavili se

tam tením. Olga byla tomu ráda, že mohla ode-

jít. Sedla si v kuchyni na laviku a ekala . . .

Stank pišel, otoil klí ve dveích.

Pítmí ervnového veera ulehalo na sporý

nábytek jeho pokoje. Otevel si okno, aby pokoj

erstvým proudem vzduchu provtral.

— Dnes tedy naposled. Zítra již bude v ji-

ném bytu.

Vyložil se z okna, aby se ješt naposled za-

hledl na zelené strán. Z dola znl k nmu
smích a šepot pozdních passantu. Zpozoroval n-
kolik zamilovaných, vedoucích se v úzkém do-

tyku, ruku v ruce, služky, šastné ve spole-

nosti svých milenc. Ten drzý obas smích a

brutální výlevy cit opojených milenc jej zará-

žely. Hle — pomyslil si — ti lidé nejsou tak

úzkostliví ve volb svých družek. Netouží po

jiném než po chvilce opojení. Nic jinak než jako

ta zv, samec dychtí po samici, cít v sob pe-

bytek síly plodivé. Ukojení touhy tlesné je cílem

takových lidí — k tomu staí jim žena. Jak

nízko je cenna! Dojde-li konen i taková žena

k tomu poznání, že má býti muži více než otro-

ky ní jeho pemoci ?

!

Smyslnost ženy je jejím neštstím, její klet-

bou. — A opt zatanula mu na mysli postava

Olgy v sadech na »Nebozízku«, dýšící smysl-

ností probuzenou, uchvacující, jíž mu suggerovala

pocit zamilovanosti. Cítil opt její pítomnost,

její dech, ale bránil se mu . . .

A když se obrátil stála u nho. Byl pekva-

pen . . .

»Nelekejte se, pane professore, jdu se s vámi

rozlouit.

«

»Opouštíme tedy spolu domov.«

»Spolu? — Rozcházíme se, a to vás pitom
nejvíce blaží, vite ?«

»Což myslíte, sleno, že jste mi tak protivnou ?

Nerozumíme si prost.

«

»A neporozumíme si nikdy.

«

»Nikdy víc«, myslil si, vzpomínaje na Poova
Havrana.

«

Když mlel, pravila

:

»Pála bych si jen poznat tu, která dojde

vaší milosti.

«

»Pah!« mávl rukou. »Nedlám si pece žá-

dných utopií, chci jen, aby žena, která má jít

se mnou po té pouti životem byla —

«

>.'— jako bohyn«, perušila ho Olga.

»Ne, sleno, mýlíte se. Ale nesmla by být

takovou —

«

»— jako jsem já, vite ?«

M. PIRNER. STUDIE.
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»Neekl jsem to; ale jako je vtšina dnešních

dám.«

A vzav do ruky knihu Prevostovu, již ná-

hodou ml na stole, ukazoval ji Olze: Nesmí

být takovou na píklad, jako ji líí spisovatel

zde.«

»Pjte mi knihu, prosím, abych vdla, jakou

nemám být.

«

»Chcete-li —

«

»Petu knihu ješt dnes.«

»To neite, Mžete mi knihu poslat. asu
d0St.«

»Chci to vdt hned, chci vdt, jak jsem

hrozná, že mnou opovrhujete.

«

»Vy mi opt nerozumíte. To jsem néekl.

Protestuji slavn.

«

»Pošlu vám knihu zítra. Dkuji vám zatím

a peji vám dobrou noc.«

Podal jí ruku. Dotkla se lehce ruky jeho a

opustila pokoj. Takové bylo jich rozlouení . . .

Druhý den, když se pan professor porouel,

opouštje byt, doruili mu Hovorkovi knihu,

již vera Olze zapjil v papíe zabalenou . . ,
.

Tušil, že ji kniha popudila. Otevevji doma,

našel mezi listy dlouhý proužek papíru, na nmž
drobným písmem Olginým bylo zbžn nartáno

:

»Pane professore, vy jste k smíchu.«

Sežmolil papír v prstech a zakabonil se. Zlo-

bil se, zlobil, doufaje, že odhalil v srdci Olin
aspo jednu strunu lepšího zvuku, jemnjšího

záchvvu, ale takhle poznal, že se mýlil, strašn

mýlil . . .

ást druhá.

I.

Od té doby, co byla Olga z domova, nena-

vštívil professor dosud novomanžel.

Dm jejich stal se mu nyní cizím . . .

Hovorka zmnil svoje chování, oženiv se.

Mezi svobodné nechodil a do hospdky, kam
díve nkdy k veeru u veselé spolenosti za-

sedali, nepicházel te nikdy professor. Najav si

pkný byt na nábeží Palackého, oblíbil si jej

tak, že se mu zdál pobyt doma lepším a pro-

spšnjším.

Zabral se cele ve své studium oblíbené, maje

te, stav se nedávno skuteným uitelem gym-

nasijním, více klidu a asu. asto perušil tení

svých oblíbených autor a obracel pozornost

svou do vnit, studuje a probíraje svoje nitro.

Každý den vnoval kolik hodin studiu tomu,

které stupoval a rozšioval. Otázka ženská byla

ovšem jako vždy zamilovaným jeho pedmtem.
Vzpomínal pi tom na Olgu. Olze snaží se doka-

zovati potebu vzdlání ženy. Neuznávala po-

tebu toho a vzpírala se jeho snahám. eho žá-

dal od ní? Aby si pomohla dobývat práv, jež

jí náležela a bojovala za n po boku mužov.
Tím pál jí dojista jen toho, pisuzoval jí osob-

nost, pipouštje myšlénku na slouení s ní.

Nedala si íci, byla to její vlastní vina. Ostatn,

kdo ví, byla-li by s ním šastna, kdyby se byl

dal navést pouhým vnjškem a pipoutal ji k sob.

Pozdji poznala by teprve propast, jaká mezi

nimi zeje. A což krása? Na dlouho-li mže pou-

tati k otrocké oddannosti lovka rozumn smý-

šlejícího? Olga nemže jej viniti z egoismu, jednal

jen opatrn k vli ní. Snad ji zachránil ped
zkázou, snad ji uchránil ped mukami, které by

byly po jeho boku íhaly na svou obt?

Jinak neobíral se nikdy obrazem Olgy. Ne-

slyšel o ní nieho. Jen jednou dovdl se od

Hovorky, že Olga je ve Vídni šastna, že asto

píše dom. Hovorka vyizoval mu i pozdrav od

ní a zval jej, aby se pišel pece jednou k nim

podívat, je prý všem divno, že dosud u nich

nebyl návštvou. Stank pislíbil sic, nešel však

k Hovorkovm, odkládaje návštvu ze dne na den.

Uplynuly snad asi tyi nedle od té doby,

co se setkal s Hovorkou, kdy se mu nahodilo

jít ulicí Žitnou, kde bydlili. Vešel tam.

Sama mladá paní mu pišla otevít, pišou-

ravši se po chvíli ku dveím. S uzardním vedla

jej do bývalého jeho pokoje, který ny^ní byl uren
za »lepší« pokoj, kde pijímali návštvy.

»Myslila jsem, že už ani nejste mezi živými«,

vytýkala trošku professorovi a tento tušil hned,

že se v hlase jejím chvje nco jako utajovaná

vnitní bolest, jako tlumený vzlyk umdlené duše.

Tázav zahledl se na mladou paní, jejíž oblá,

sladká sic, ale bledá tvá obestena byla jakýmsi

závojem tiché truchlivosti. Stiskl jí upímn vy-

hublou ruku, již mu podala na uvítanou.

»Ziji poád, milostivá, žiji všecek jako sa-

motá, život individua s mnohým nespokojeného.
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neklidného, bádajícího a hledajícího to, co by

život mj dovedlo k cíli aspo jakéhosi uspoko-

jení. Pipadám si poád nehotový, necelý, jako

neusazený kámen, který vtrá na úpalu slune-

ním a pod deštm nepohody a eká, až pijde

njaký milosrdný stavitel a zasadí jej na urité

místo, aby vyplnil svj úel.«

»Ach, jdte mi s úelností života! Chtla jsem

také žít úeln a hle, dnes vede se mi práv
tak jako díve. Ale prosím, posate se, pane

professore, snad se na chvíli zdržíte, než pijde

mj muž.«

Sama posadila se naproti Stakovi a po-

vzdychla z hluboká. »Cojsem se natšila! Vstu-

povala jsem do života tohoto s mnohými nad-
jemi, doufajíc, že v nm naleznu porozumní,

budu-li jen dobrou ženou a zatím — vám se

tím svuji, jinému bych si nezasteskla — dokala

jsem se jen hrubého nakládání, násilí, potupy

a výitek.

«

Stank potásal jen hlavou, hled mlky brzy

na mladou paní, na jejíž rtech tásl se bol, brzy

na podlahu a s podlahy zase na mladou paní.

Pak, vida, že by ml nco íci, pravil

:

»Vyplujete aspo svj úkol ženy, s klidem
ženy a to vám staí. « Nevdl v tom okamžiku

vycítil-li to, co ekl, jak byl zaražen a pekvapen.

Pece však ješt pokraoval: »Trpíte, milostivá,

trpíte, an víte zajisté, za trpíte, uznávajíc, že

jste tím sama vina. Podrobujete se tomu osudu,

vždy i v resignaci lovku lze žiti dosti po-

kojn.*

»Jest to trpká pravda, že jsem to sama za-

vinila. Hledala jsem lásku, kde jsem jí nemohla

oekávat.

«

»Pec není vše ztraceno
;
oplatíte zlé dobrým dle

vle mravouky Kristovy a až budete matkou —

«

»Matkou!« zavzdychla Anežka, vzáptí toho

slova se však zapýila a odmlela se . . .

»Odpuste, že jsem si požalovala, « pokrao-

vala po chvíli, »nemohla jsem to déle snést, jak

mne to dojalo a svíralo u srdce. Matce poža-

lovat si nemohu, znáte její stav, Olga je pry —

-

a proto vidíte, to co jsem vám chtla íci nej-

díve, na to bych byla málem zapomnla. Vera
nám psala Olga, jako již po kolikáté, a ptala se

opt po vás. Zda-li prý se na ni již nehnváte?

Prosí za odpuštní, pro tu hrubou její po-

známku. Já nevím, o se tu jedná. Vy prý ji

však snad omluvíte, že se k vám tak nešetrn za-

chovala. Dkuje prý vám za mnohé vaše slovo,

za mnohou radu a lituje prý své umínnosti,

která ji nutila, aby vás neposlouchala, když jste

ji vedl k dobrému.

«

»Uznávám rád, že má snad Olga dobré srdce,

«

ekl pan professor suše, chtje odvrátit pozornost

Anežinu od své osoby a ptal se: »Nu a jak se

daí Olze ve Vídni ?«

»Nevím, co si myslit mám o její povaze.

Píše vždy tonem veselým, skoro až tveraivým,

zdá se mi však, že vidím mezi tmi ádky slzy

a sledy nespokojenosti s životem. ím dále, tím

tžší a tžší chmra zdá se zavšovati se na

její péro .... Není to již ta Olga, ta drahá,

upímná sestika moje, která mn svila ote-

ven všecko, u mne hledala útchu, kdykoli

se její mladé, bujné srdéko bouilo! . . . .

Není to více ona . . .« A paní Hovorková se za-

myslila . . . »Píše také, že se má vdávat, njaký
prý starší pán se o ni uchází, dvoí se jí, kytice

posílá a do divadla ji vodí . . .«

»Nu tedy —

«

»Nechce se mi to njak líbit. Olga je píliš

dvivá a povolná, píliš ohnivá a lehkomyslná«

.

»Ale také neopravdová a povrchní a to ji

snad uchrání ped svdcem.

«

»Bojím se více o její duši, než o tlo. Vy jí

neznáte. Vy jste s ní nikdy nehovoil tak, abyste

mohl poznat hloubku její duše. Olga nebjda duše

mlká, která by se vymykala vší mravnosti a do-

vedla se bez otesu svdomí oddati zlu. Olga je

píliš jemná v nejvnitnjším svém myšlení, než

aby byla s to snésti sebe slabší otes, který by

snad hrozil její duši. Její duši dovedou zlomit,

ale nikdy ohnout.

«

»Pak by bylo na vás, milostivá paní, varovat

ji dokud as a odstranit všecko zlo, které ji ohro-

žuje*.

»Umínila jsem si, že se s vámi o tom po-

radím a vdla jsem, že mi budete svou vzácnou

radou pomoen. Dopíšu jí ješt dnes, aby radji

pijela zpt a vyhledala si zde njaké pimené
zamstnání. Tady bych ji mla na oích.

«

»Snad by Hovorka zaopatil slen njaké

místo pi njakém úad. Má rzné známosti.

«



513 VOLNÉ SMRY 514

»S ním nic není. Ani byste neekl, jak se

ten lovk zmnil. Jiného nezná než hru v karty,

celé veery prosedí v hospod. Hraje vášniv.

To jedin ho tší, domácnost je mu odpornou.

«

»Pro se tedy ženil ?«

»Chtl mít dobrou kuchaku a pracovitou

ženu.«

»Ale vždy se zdálo, že je šasten.

«

»Abych vám vypovdla všecko, jsem mu
nyní solí v oích. Ani knihy mi nepeje, která

byla mým jediným spoleníkem vždy. Viní mne
z lenosti, spatí- li mne u knihy. Zabývám se ráda

vdou a hledím získati toho, v em jsem zstala

po zadu; hledím se pouovati — nemohu za to,

je to snad má nemoc — ale i to mn vytýká,

že to nerad vidí. Žena patí do kuchyn a nikde

jinde není místa pro ni. To mn opakuje stále.

A rcete mi upímn, co mne má poutat, jsem-li

na ten úzký domov odkázána, v nmž muže
vítám jako nevlídného hosta, v nmž nemám
nieho, co by mne sílilo a zušlechovalo než

trochu tch knih ! . . . . Díve jsem mla aspo
družnou duši v seste, te odpírá se mi vše, od-

pírá se mi i to, po em nejvíce jsem toužila, od-

pírá se mi — rodina. Že prý by nám dti jen

pekážely.

«

Mladá paní nemohla se zdržet, aby se ne-

svila se vším, vidouc úast na tvái Stakov,
vedena k nmu zvláštní dvrou . . .

Stank mlel, nevdl však, co by ekl na

potšenou mladé paní, která s takovou nelíenou

sdílností, s takovou prostou dvivostí otevela

ped ním svou sbiovanou duši.

Vidl rány pohany na bledé skráni její rdíti

se v krpjích smrtelného potu, cítil lítostivost

její slzí, deroucích se ze zastených oí, ale ne-

znal pomoci .... Zde vidl, že je vše u konce.

Studený pot stál mu v silných krpjích na

ele, když opouštl pokoj, v nmž vyslechl bol

sklíené duše, pokoj, v nmž strávil menší ást
svého života studií a píprav, jež dosud nevidl

ukoneny, aby mohl s klidem hledti ve tvá
bídy a utrpení a íci: Hle, i já jsem resignoval

na vše a jsem kliden. Hledej v klidu i svoji

útchu ! . . .

II.

Rukou dáním musil professor slíbit Anežce,

že se k nim astji te podívá. Odkládal však

návštvu ze dne na den, doufaje, že se snad

asem vše k dobrému zmní. Jak od známých
vyzvdl, bylo to skuten pravda, že se Ho-
vorka oddává he v karty. Znal jej již dávno

jako vášnivého hráe, již z dob studií, ale že by
se byl pustil ve hru s takovou náruživostí neml
ani za možné. Stal prý se z nho karbaník, hrál

tajn i hry hazardní a oddával se i pití.

Pátral po pohnutce a našel ji brzy. Hledal

ji v onom nesouhlase cit muže a ženy, které

zvláš oste se odlišovaly u Anežky a Staka.
Ona zdála se onou sensitivní duší, která se chvje
pi každém hrubším zvuku zlobou nebo nevolí

vyvolaném, duší ušlechtilých pání a choutek

jemných, tíhnoucích k požitkm umleckým, uná-

šenou od hrubého, materialného k oblastem my-
stického snní, povzneseného nad všednost. On
byl opt hrubý materialista, chtivý požitk t-
lesných, ven a ven sobecký a žádostivý, nesná-

šelivý a rvavý. Znal jej dávno. Nerad se vidl
pokoeným, poníženým, ale sám od jakživa jevil

se panovaným a za každou cenu hledl si uhájiti

svou superioritu mocí a výmluvností svou, kterou

i Anežku upoutal Duše druhu Anežina, oddaná,

spokojená s málem co do poteb životních, ale

naproti tomu živá a žádostivá duševních vní
a požitk, nemohla obstát ped nadvládou pano-

vanosti, surovosti, nedbající vcí rozvoje ducho-

vého.

Hovorka byl lovk hrubé pralese, nestarající

se o citovou výchovu, o ono spodní vlnní
v duši, nespokojené s obecnými vdomostmi,
nabytými ve škole, žíznící po nových dojmech

a obrazech neznámých.

»Zde by ovšem »nemohiy kvésti rže« —
soudil Stank, zamstnávaje se v duchu s para-

lellou tchto dvou rzných bytostí.

A tato poznání odpuzovala ho od prahu jich

domu, jemuž pál sice všeho dobra, ale v jehož

píští štstí nevil.

Až opt nahoda uvedla ho do ulice Žitné.

Sel tam na poheb.

Matka Anežina zemela marasmem i uznal

za S\ou povinnost, stisknout ruku známým v sou-

strasti . . .

Pi tom setkal se opt s Olgou. Jak se za

ten rok zmnila! To nebyla ovšem již Olga,

usmvavá dívinka, plná bujných, ale jisté d-
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tinských nápadu a rozmar, videi v ní te dámu
jemné krásy, ale odpuzující výstedním vkusem
v oblékání a jakousi uvolnností v pohybech.

Stála ped ním jako na kothurnu nádhery

a pipadala mu jako njaká maitressa se svým
bohatstvím ky®cího poprsí, se svou záplavou

erveného líidla na tváích, svými jemnými vo-

avkami, skrytými v záhybech její šat, se svým
úsmvem grisety. Zdála se mu cizí.. Nepestával

se jen divit, jak se mohla zmnit v tak krátkém

ase. Za jediný rok, za tak krátký jediný rok!

Nedávno bylo u ní aspo trochu studu, dnes

zdála se zapomínat na toto ženské, co se tak

cení u bytostí jejího rodu, mluvíc v blízkosti

mrtvoly matiny s bravurou lehkých ženštin

o plesích ve velké Vídni, o nastávajícím maso-

pust, k nmuž prý dostane pozvání se všech

stran atd.

Vidl v ní démona smyslnosti, kterou

u ní postehl již ped rokem, jenže ten-

krát zavitou, zatajenou nádechem panen-

ského lesku, pirozené vn mlád a i-

stoty a která jej odpuzovala od této dívky,

jejíž první mládí bylo tak slibn vykvetlé

a tak lákavé svým prostým kouzlem.

Zdála se mu zrozenou pro lepší vc.

Zatanula mu v mysli jeho jako malé dv-

átko z tch dob, dávných, ze šastných

dob studentského horování ... a dnes ? . .

Namlouval si, že to tušil, a v duchu inil

sob výitky. Snad by sebyla zmnila, od-

vrátila od tch choutek, kdyby ji byl vy-

slechl a k sob pipoutal. Cítil spolu-

vinu pi jejím klesání. Snad by se byla

dala pozdji jako žena pesvdit o po-

teb vzdlání duševního, neutuchajícího,

žádostivého pokraování. Bah ! utšoval

se však. Žíze po požitcích vyléí se tžko

knihou a prací. Je to nemoc houževnatá,

která chorého celým životem pronásle-

duje a odvrací jej od poznání viny. Je to

polyp storamenný, zatnuvší ssavá ramena

svá do tla zdravého a tuného.

Když poaly obady pohební, ocitl se

Stank sám v kout pedsín a sledoval

smutení obad zadumán a zasmušen.

Anežka, která sedla u hlav rakve, po-

zvedla se s bolestným vzlykáním a pode-

pela se o sestru, která se k ní pidružila. Bledá

tvá její bolestí zmuená tiskla se v mysl Sta-

kovu, drtíc led jeho citu a vyvolávala jeho sou-

cit, jenž tlail se slzou i v jeho oi.

Byl obrazem tím hluboce dojat. Bylo mu, ja-

koby ml odsud odejít. Oi všech zdály se isti

v jeho tvái, že je více než známým této rodiny.

Bál se, aby nezaslechl snad nkde nco, co by

jej nebo rodinu tuto uráželo - Olga nebyla mu
pec niím víc a Anežka byla vdána. On byl

jen svdkem osud této malé rodiny, niím více.

Pohlédl ješt jednou plaše s Olgy na Anežku.

Výmluvné oi této setkaly se s oima jeho, ja-

koby mu dkovaly za jeho soucit. Pohledy ty

inily jej neklidným.

Bylo mu, jakob}^ ml utéci tm pohledm
a nohy mu ledovatly. Chtlo se mu ješt jednou

stisknout ruce všem, ale pro jen ti lidé kolem
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se na nj tak divn dívají? Opustil sí smutení

a šel naped, šel naped ven, chtje se vmísit

v zástup dole ekající.

A když šel po schodech dol, zaslechl hovor

dvou sousedek

:

»Škoda jí, té mladé paní pro toho surovce!

Taková dobrá, tichá duše! Díve ml alespo

strach ped matkou, ale te, te ji ubije. Vera
tam byl zase rámus. Vláel prý ji po zemi, jak

byl rozzuen . . .«

Professor zastavil se, nechtje sluchu svému

vit. Pak zrychlil krok a ubíhal dom . . .

(Píšt konec.)

FR. KAVAN. Z JARA.

Kronika. — Nová Praha a zachování staro-

bylého rázu. -—
• V starých kolejích ? — Kdo nám

ruí nyní za podniky úpravy Prahy? — Komisse

a obecní representace. — innost jednotlivcova

a innost komissí. — Umlecká komisse. (Konec.)

Vtší díl zpráv pedem vytknutých oznamuje innost

a podnikání smující k takovým pozmnám Prahy, které

dobe srovnati nelze se snahami po zachování starobylého rázu

msta. innost zamýšlená nejen že pozmní vzhled msta
v nejdležitjších ástech, ona citeln se ho dotkne i tam,

kde námi i cizinou vyhlášen byl za závidníhodný, ona dotkne

se i pohled, pi nichž nikdo nikdy snad nepál sob zmn
z obavy, aby zmnami takovými zrušeno nebylo kouzlo

z minulosti na nás dochované, které snadno mizí pod ne-

umlou a bezcitnou rukou. A že obavy takové jsou zvlášt

nyní dvodný, vysvítá z bližšího pihlédnutí k tomu, eho
máme býti v dob nejkratší svdky.

Mže pispti snad obezdní a krásné nynjší stromy niící

znané zdvižení ostrova steleckého ke kráse Prahy? Mže
k nmu pispti znané zdvižení nábeží malostranského do

výše stávající ásti nábeží a dom Jechentalových ? Mže
pispti k zvýšení krásy Prahy zastavení tohoto nábeží ty-
patrovými inžovními domy, které zakrývati mají malebnou

ást Malé Strany, domy které by zvtšeným mítkem popedí

zmenšily dojem i tch ástí Hradan, které by jejich ste-

chami a komíny zakryty nebyly ? Mže pispti ke kráse

Prahy sbourání malebných domk s podloubími na východní

stran malého námstí staromstského a zmna námstí to-

hoto na širokou ulici, a pomže tu vzhledu ulice této teba i
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nádherná moderní radnice, mohli bychom pro ni zapomenouti

pvabného nynjšího pražského zákoutí? Pomohla vzhledu zele-

ného trhu nádherná tržnice vystavená na míst podloubí ro-

hového, jehož litují kdož je znali? Prospje smutnému

zádumivému vzhledu Vyšehradu prokopání a tunel ? Pomže
vzhledu Letné rozkopání a roztržení na dva mostem spojené

sady ?

Podivno, že pes to, a nikdo netvrdí a nedokazuje a do-

kázati nemže, že zmny tyto zvýší krásu Prahy, pes to,

že dokázati nelze, že by podniky tyto byly nevyhnutelné pro

hmotný zájem obce a našeho lidu, pes to, že je zejmo,

že nikdo nefedruje podniky ty mimo nejbližších interessent,

jejichž zájem jest pirozený stejn jak nepirozené jsou nároky,

aby se provádly podniky tyto za obecný peníz i tam, kde

obci a veejnému zájmu jimi poslouženo není, podivno že

pes to vše tajné družiny pivádjí je ve skutek. Bylo by to

možné, kdyby nebyla na stran jedné úplná ignorance, na

druhé pak, pi ilém zájmu o veejné otázky, nezvratná, niím

neotesená jistota, že co není dvodné, z eho prospch

obecný vyplynouti nemže, pes zájem interessent ze jmní

obecného se neprovede. Jen takto lze vysvtliti tu zamlklost

oproti zjevm, které ponenáhle psobí zmny širšími kruhy

nepedvídané a jimi nežádané. Není-liž tu povinností všech, kdož

veejn psobí, není-liž tu povinností zástupc obecenstva,

není-liž tu povinností representace obecní a zemské, aby

0 každé dležitjší zmn náležit vždy bylo uvažováno ob-

sažn a dkladn, aby veejnosti tajeny nebyly veškeré pro

1 proti ní možné dvody a námitky, aby tak obanm
umožnno bylo utvoiti si náhled a urité mínní správné.

Staí v pípadech tchto pouhé oznámení, že ta a ta komisse

se odbývati bude, staí prostá zmínka: mstská rada, sbor

obecních starších povolila náklad na sbourání, na vystaveni,

na upravení budovy, ulice, nábeží, námstí, aniž by plány

pro úpravu tuto vystavla a poplatníkm umožnila, aby za

vas poznali, co za jejich peníze obec poíídíti zamýšlí.

ekne se mi, že naivním by bylo žádati, aby obec více

v píin té dlala než iní, že i naše listy denní, týdenní,

msíní naše revue v píin té více initi nemohou, než

inily a iní, že vbec by se ani neodporuovalo, aby se

o vcech tchto ped jejich provedením známost šíila více

než se dje. Nu kdo tomu i pisvdí, že je vše tak, jak býti

má, že je naprosto zbyteno, aby se do záležitostí tchto

pletli i lidé mimo úzký kruh vrchnosti obecní, že jest to vcí

zástupc obanstva, odborník a úedník, ten jist, že ped-

pokládá a pedpokládati musí, že za vci ty, které z majetku

veejného se provádí a majetek veejný mní, nkdo závazn

zodpovdnost bere. Nu a kdož jsou ti, jež za vci úpravy

Prahy zodpovdnost berou? Jest to v pední ad sbor obecních

starších a mstská rada; lze tmto korporacím vbec bráti

zodpovdnost za vci, které vzhledem ku úprav Prahy se

provádí, lze žádati právem od zamstnaných sterými záleži-

tostmi zástupc obce, aby sledovali záležitosti, které vyžadují

podrobného prostudování a všestranného uvážení, které pi

zvláštní organisaci, jež trvá na radnici pražské, (snad i na

jiných radnicích), vbec jest lenm sboru a rady tžko

možným? Kdož sledují schze a jednání zastupitelstva obec-

ního, dávno pozbyli dvry, že by vtších otázek mohlo

býti ve schzích tch hrub jen doteno, as a innost pán

staí sotva k tm mnohým, nejbližším, drobným, denním, po-

pulárním záležitostem, o nichž nejsnázeji a nejpohodlnji lze

mluviti; kde teba jest studia, vdomostí a znalosti, tam

objeví se bu zamlklost aneb asto až hrzné povídání,

pi nmž na váhu padá ne tak podstata vci, jako to, za í
vc ta jest považována, zda jest mlado- nebo staroeskou,

zda záležitostí toho neb onoho.

Nespravedlivo by bylo žádati od zástupc obecních,

aby vedle toho mnohého drobného zamstnání, kteréž sebou

jejich hodnost obanská pináší, ješt se vnovali studiu a uva-

žování otázek podstatou svou rozhledu jejich vzdálenj-

ších. Nepodceujeme význam drobné potebné denní in-

nosti, však jisto jest pece, že nezbytn je teba starati se též

o vci vtší a dležitjší. Kdo o ty starati se má, kdo je pi

nich zodpovdným pijde-li k jich provádní? Jsou to snad

úedníci, a ti z placených odborník, jichž innost celá jest

tak závislá od zástupc obce? Mohou oni vmšovati se do

otázek, z nichž povstná naše stranickost iní s obdivu-

hodnou dovedností vc té neb oné strany, mohou tak initi

v dve, že obhájí dobrou vc, mohou tak initi bez obav,

že jim to eventueln zlomí i vaz. Jest pece, známo, že roz-

hodují representanti obecní o jich postupu, nkdy tém i o jich

bytí a nebytí? Nelze tudíž asto ani v úadnictvu a placených

odborných silách obce míti záruku za vhodné provádní d-
ležitých podnikv obecních. Zastupitelstvo obecní má k ruce

rzné odborné komisse, z nichž v otázkách dotýkajících se

úpravy Prahy návrhy iní komisse assananí, technická, ko-

munikaní a umlecká. Která z nich jest nám zárukou za

úelné a krásu msta neniící úpravní podniky? Každá o sob,

aneb všechny pospolu? Jest mezi nimi dorozumní a shoda,

spolený postup, vhodné rozdlení innosti? Kdo nám odpo-

vídá ku p. za konený assananý plán? Všechny za všechny

jeho stránky, aneb každá zvlášt za jednotlivé z nich, assa-

naní za zdravotní jeho odporuítelnost, komunikaní za

vhodné spojení, umlecká a technická za vhodnost jeho ji-

nakou? Co jest zárukou, že i nejsprávnjší náhled nkteré

z tchto komissí bude uplatnn, vždy jsou ony jen po-

radními ? Mají komisse tyto žádoucí a k tomu povolané

zástupce a zastánce v rad mstské a sboru obecních

starších? Mají vbec žádoucího s tmito matinými korpo-

racemi spojení? Jest výsledek a konené ujednocení o po-

stupu v té neb oné záležitosti open o pesvdení všech

tchto komissí, anebo nkferé z nich? Ve které píin té,

a v které oné? Jest možno dliti záležitosti úpravy tak, aby

otázky úelného plánu po stránce komunikací vyešeny byl}7
'

komissí komunikaní, otázky jiné, pak zdravotnickou, um-
leckou a technickou? Pi této mnohodílnosti, jak je vbec
žádoucí postup možným? A nevíme-li již jakým zpsobem
jest o vci úpravt^ Prahy postaráno, kdo nám ruí váhou

svého pesvdení, jména, vdomostí, vlastenectví, lásky ku

Praze za veškeré obci podniknuté práce, jimiž se vzhled Prahy

mní? Jest tu odpovdným starosta msta,' representant všeho

obanstva, a to alespo za kroky dležitjší. Tažte se starosty,

tažte se pedního zástupce obce, mže-li vžiti zodpovdnost

za n Nevíme, zda neekne, že tžce, že by sice rád vše

ovládl, že však k tomu asu není, že se mu mnohé pi ve-

likém rozsahu obecní psobnosti z rukou vymyká, a že od-

kázán jest zvlášt ve vcech smru jeho vzdlání vzdále-
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njších spoléhati na pesvdení jiných. Nu a kdo tedy jest

za vci ty u nás zárukou?

Kdyby bylo pro vcné záležitosti obecní intensivnjšího

u nás zájmu, kdyby asopisy vnovaly pozornost záležitostem

tmto, kdyby obecní zástupitelstvo neb jeho komisse šly za

pevným pesvdením, kdyby dovedly s náležiiou opravdo-

vostí náhledy své zastávati, širším kruhm srozumitelnými

uiniti, za n vítziti, aneb v pípad že by s nimi padly*

kdyby dovedly v následnících svých je uplatniti, tu ovšem

mlo by obanstvo plnou záruku ve svém zástupitelstvu a

v komissích z nho anebo jím vzešlých. U nás tomu po

našem soud není. innost našich komissí je pevnými zámky

ped veejnosti uzamena, tak že to nkdy i zdání vzbuzuje,

že té innosti vbec není. Uvdomování širších kruh není

u nás obvyklým. Strany, koterie a osoby ve vlád na rad-

nici rychle se stídají, a pi vzájemné nevraživosti jest o vy-

datnou innost pokud jde o vážné, dležité úkoly, které usku-

teniti nelze rázem v nkterém období, špatn postaráno.

Vládou nové strany, nové koterie nemožnou se stává innost

nejzáslužnjší osob ke stran nenáležejících. Udržování stran

provádí se ústupkováním, kterémuž ústupkování neubráni

se ani poradní sbory odborné.

Kdyby širší kruhy inteligence zasvcovány byly do otázek

dležitjších zájmu obecného se týkajících, pak by jist

pestalo to jisté huntování, kteréž naznaiti lze takto : My
bychom sice chtli toto, jelikož však vy tomu nechcete,

udláme to takto. Slyšíte pak omluvy : My (ku píkladu

komisse) jsme chtli to neb ono, oni (rozumj zástupcové

obce) však tomu nechtli. Soudili byste, že v pípad vážného

vci pojímání pijde k rozporu, že komisse se podkuje, uplatní

a sdvodní své názory ped veejností, asopisy o vci po-

jednají, náhledy se vymní a vytíbí — a vci se prospje.

U nás tak nebývá. Vci se neberou tak opravdov, náhledy

se rychle mní, obhajovati je pispti kjich porozumní, k tomu

náleží urité pevné pesvdení a pedevším statenost, která

zídka osobn prospívá, výhodnjší je zavdující se diplo-

matika vzájemných ústupk. Je-li v politisování zpsob ta-

kový snad prospšný, nelze jej odporuovati ve vážných záleži-

tostech jiných, zejména však ne pi otázkách té podstaty, ja-

kými jsou ony úpravy Prahy.

Nemžeme zatajiti, že se bojíme o osud Prahy ím dále

tím více. Ku veejnému nahlédnutí vyložený opravený assa-

naní plán vzal nám poslední nadji, že nastoupen bude

v píin úpravy Prahy smr vážnjší a opravdovjší; když

po dlouhých, msíce trvajících úvahách jest ve vci té takový

výsledek, což je možno ješt oekávati? To jest tedy vý-

sledek innosti komissí technické, assananí, komunikaní

a umlecké, jimž pece náleželo starati se o konenou ná-

ležitou úpravu plán assananího obvodu? To by svdilo,

že jest snad pece jen pravdou, že jediná hlava pi roz-

hodování o njaké vci svede více, než hlavy mnohé, aneb

snad správnji, že v jistých pomrech a dobách je tomu tak.

Jsme již tak vychováni, že není souinnost v jistém smru
více možnou? Nedovede se nkolik lidí dobré vle, nadše-

ných a obtavých, lidí vedených spolenou touhou za vyplnním

jistých cíl spojití se ku práci dležité? Neklameme se, když

myslíme, že to kdy bylo vbec možným ? Kdož veškery

ty otázky zodpoví? Vadí snad pi souinnosti více osob

píiny, kterých pi innosti jednotlivc není? Slušelo by

o tom uvažovati a píiny ty si uvdomiti. Srovnejme jen

výsledek innosti nkteré celé komisse s výsledkem in-

nosti jediného jejího lena, na p. innosti umlecké komisse

a jejího lena prof. J. Kouly. Nepopiratelný byl úspch
jeho myšlénky na prokopání Letné. Návrh ten objasnn

byl lenm zastupitelstva ubecního, znázornn ve »Svto-

zoru«, odporuen pedním naším denním listem, spolkem

architekt a inženýr, objasnn v klubech mstských i ped-

mstských. A emu dkuje návrh tento za svj úspch?
Pouze své hodnot estetické, komunikaní, finanní? Ohledn
prvních sám navrhovatel neoddává se illusím a poslední by

byla výhodou jen pro ty, kteí by náklad na prokopání Letné

samy nenesly, jinak by jist soukromé konsortium Letnou již

dávno bylo prokopalo. emu tedy piísti sluší zevní úspch ten,

které pomcky tu spolupsobily? Pomcky ty byly zcela jedno-

duché a odporuitelné. Navrhovatel dal vytisknouti v mnoha
exempláích svj návrh s náležitým odvodnním, rozšíil jej

rozdáním mezi leny zastupitelstva obecního, populárním uinil

jej uveejnním ve »Svtozoru«, pednáškami v klubech, jiní

pomohli upozorováním v denních listech. O vci se mluvilo,

spolek architektu a inženýr nemohl nevšimnouti se návrhu

redaktora dlouholetého a zasloužilého svých zpráv, a spolek,

v nmž akce pro úpravu Prahy tak tžko klestila si poroz-

umní, zcela snadno pesvdil se o výhodnosti prokopání

strán letenské a nákladného prkopu pepásání mostem, a

odporuil, aby nákladný projekt ten obec pražská provedla.

Nechceme podceovati velkolepost podobnj'*ch návrh,

však snad i komisse umlecká uinila nkteré pro obec vý-

hodné, teba že ne tak velkolepé, pece zajisté nemén
dležité návrhy; o který z nich se starala, jako se staral její len

o návrh svj ? Který návrh svj dovedla uiniti známým stejn

jako on? Který ze svých návrh uveejnila v rozšíe-

ných listech, o kterém v klubech a spolcích mluvili lenové

její? Který veejn i soukrom objasnila, jak to inil ile a

neúnavn prof. J. Koula? Neodporuovaly by se dovolené

pomcky takové k vystižení žádoucích cíl? Co tomu brání?

Což nemže umlecká komisse pesvdením svých len
státi za svými návrhy, jako stojí s láskou pímo otcovskou

prof. Koula za myšlénkou a návrhem svým? Nemohla by

postaviti za svoje návrh}* osoby svých pedních len

,

jak to uinil v píin prokopání Letné prof. J. Koula za

návrh svj? Umlecká komisse jest jist astji matkou pk-
ných návrh; nemohla by stejn matesky starati se o jich

provedení, jak to iní otcovsky vynikající její len? Co ui-

nila doposud v píin dležitých svých návrh na upravení

Malé Strany osobním jednáním svých len? Co uinila

v záležitosti této i jiných, kteréž provedeny nebudou bez ta-

kové innosti ? Zádati takovou zvýšenou innost od umlecké

komisse, jest snad smlé, však jisto jest, že jinak sotva

v daných pomrech bude tím po em pi ní bylo touženo

Bez veliké a pronikavé práce nepemže veliké obtíže, které

vzrstají každým otálením.

eská kniha a eské vazby. »Národní Listy*

pinesly, v tchto dnech zajímavou, pkn psanou zprávu

pana dra Vrat. Kuery o souasné výstav lipské. Jedna ást

zprávy té nás zvlášt zajímala; jednala o vynikající na této saské
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výstav skupin knihvazaské. Pisatel radostn, ba zdálo se nám,

že i s pýchou zmiuje se o tom, že v kolekci jedné z prv-

ních lipských firem vystaveny byly nádherné vazby na knihy

eské, tak na p. vazba na památné, jak praví, dílo o esko-

slovanské výstav národopisné a j. více. Piznáváme se, že

nás zpráva tato nepotšila a zdá se nám, že i na jiných

místech objevilo se nco blízkého studu : soudíme tak z vy-

svtlivky, která po zpráv té v Národních Listech následo-

doma poíditi vazby ani na dílo o eskoslovanské výstav

národopisné? Což se divíte, vy nevšímaví? Nevíte, že desky

na veliké dílo: »Cechy« hotoví se stále v Lipsku, nevšimáte

si na koupených neb objednaných knihách, že vazby jich

oznaeny jsou firmou nmeckou z Lipska, Drážan anebo

z Vídn? Nenapadlo vás, že celuloidová vazba anthologie

Vrchlického jest výrobkem cizím? Vždy je nabízená vám
vazba na dílo o velikém Cechu, jehož heslem bylo »Svoji

Yý.

K. L. KLUSÁEK.

vala. Denní zprávika ta prozradila, že prý tentokráte nebyl

objednatelem v Lipsku eský nakladatel, nýbrž továrna pražská,

firma knihvazaská, a že za podklad vazby na eskou knihu

cizí firmou vystavené sloužily výkresy v Cechách poízené.

Napadlo nám, že by bylo zajímavo zvdti, kolik eských

knih bez nákres domácích obdrží do roka vazbu z ciziny;

zjistiti to nebylo by snad zvlášt obtížno, a jist že by to

bylo pro nás nemálo pouno. Mnozí se asi vcem tmto po-

diví a otáží, jak vci ty jsou možný. Zvlášt nynjší doba

národnostního rozvášnní pomry ty podivn osvtluje. Ne-

staíme vlastními silami ani na vazby svých knih, ani ne

na obal pochybné asto ceny a nevalné vzhlednosti? Není lze

k svému a vždy dle pravdy« fabrikována též cizí firmou

dlníky nmeckými, ne-li z Drážan, tedy z továrny Schei-

beovy ve Vídni. Ostatn dávno již mohli jste si na fakta

takto zvyknouti, prohlednte jen tlaené a tištné vazby na

díla pedních básník eských a již Nerudy, Svatopluka

echa, Elišky Krásnohorské, Karoliny Svtlé a j. a j. a shle-

dáte, že když i nebyly celé objednány v cizin, že málo jich

bylo poizeno bez pomoci dílen a rukou nmeckých
;
vždy

i ty dtské knížeky, co kladete o vánocích pod strom svým

dtem, zavázány jsou do obalu v Nmcích poízeného. Jak

mohou tšiti vás kniky eské takto zavázané, jak dovedete

na stoly byt svých rozkládati asto kiklavé, fabriní cizí.
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ty vazby? Svádí vás ke kupování jich láce? Omlouvá naše

knihkupce a nakladatele ohledy na vaše kapsy, když ped-

kládají vám eské knihy ve vazb cizích velkozávod a to-

váren? Pejete-li si v píin té býti poueni, pislouchejte

jen tichým rozhovorm kniha pražských, hlete však, abyste

nebyli pozorováni, jinak ztlumí hlas : neradi by prozradili,

že panu nakladateli pi každé vazb jde o získání 100 až

300%) a kyne-li kdesi v cizin zisk na jednotlivé knížce

stvo vyhazovati bude peníze na práci cizí, která vzniknouti

nedá tm, teba jednoduchým a prostým, pece ale pvabným
vazbám, které jsou více než práce emeslná, jimiž pyšnily se

knihy eské díve, a jimiž se pyšní optn v Anglii a jinde mo-

derní kniha. Známy jsou uinné u nás k tomu nábhy. Víme,

že nkteí spisovatelé eští, Zeyer, Kvapil, Hermann a jist

i jiní, se zálibou nechají vázati knihy svoje do starých

pkných látek a stuh vložených do obrub kožených, víme,

o halí vtší, že bez ohledu odvrátí se od kniha domácích.

Za pomoci našich (jak se asto praví vlasteneckých)

nakladatel sotva asi odje se kniha eská rouchem do-

mácím, odpovídajícím umlecké hodnot a eské podstat její,

neujmou-li se eské knihy ti, jimž je ona milým druhem,

kdož lásku k ní mají, zstane vazba její vždy jen fabriným

neslohovým aneb sprost a kiklav vyfintným obalem, bez

smyslu a pvabu, nad níž jist vždy sympatitjší jest jedno-

duchá emeslná, pevná vazba, v jaké vázány b}dy knihy

z prvé polovice tohoto století. Neujmou-li se eské knihy

eští spisovatelé a umlci, potrvá dlouho ješt vláda té bez-

duché, fabriné, neslohové, kiklavé, cizí šablony a obecen-

VINASTVÍ. - ZAHRADNICTVÍ.

že nkteí z umlc neuspokojují se razítky cizími, kterými

naplnny jsou dílny kniha pražských, a že kreslí pro kni-

haská razítka vzory pvodní, známe celou adu pokus,
které však doposud nevnikly do skíní knihkupc, kde jak

se zdá, není místa pro vazby od onch továrních, vtšinou

nmeckých se lišící a to proto snad, že výhodno jest hovti

vkusu obecenstva, to jest tomu vkusu, který obecenstvu to-

vární výrobou a nakladateli prvé vnucen byl. Pražské knih-

vazaství má již takovou prpravu, že ku uskutenní dobrých

eských vazeb schází vlastn jen jemn cítících objednatel,

vždy i v dobách minulých známé krásné a umlecky dokonalé

vazby vznikly obyejn podobným zpsobem.
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Nelze pi píležitosti této nevzpomenouti umlc starších,

kteí kniham pražským návrhy na lepší práce poizovali.

Volné smry otisknou pkný návrh Jos. Mánesa na eské
perly v r. 1856 tištné a nkterou z vazeb B. Wáchsmanna.

Knihovna pana Vojtcha Lanny chová mnohé pkné p-
vodní vazby z dílny K. Špotta dle návrhu arch. Jos. Schulze,

který v oboru tomto ped lety byl velmi inným. List náš

milerád uveejní reprodukce vazeb pvodních a jist že by

tenám naším bylo radostno poznati, že i eské knize nkdy
dostává se lepšího roucha.

*

Sjezd » Nového života

«

svolán byl K. Dostálem

Lutinovem na den 25. t. m.
;
na poadu byly rozpravy : O Fran-

tišku Seraf., jako reformátoru církve (P. F. M. Zavoral).

O vývoji a cílech našeho hnutí (P. K. Lutinov). O mysticích

a Arn. Helioví (P. S. Bouška). O ideálu kest, umlce (Frant.

Bílek). O sociálních námitech v katol. umní (P. Valoušek).

0 otázce ženské (sl. Rozsypalová). O katol. divadle a dra-

matu (P. Holeek). O katol. hudb (P. E. Paukner). O bo-

hatství a hloubce naší liturgie (O. Tauber). Sjezd byl etn
obeslán a navštíven. Nás zvlášt zajímaly pi sjezdu vyv-
šené nárty sochae Bílka, který v zanícených slovech své

pednášky dal výraz svému náboženskému pesvdení. Té

bídy a tch neblahých pomr, které zavinují znešvaování

našich kostel mén než emeslnými výtvary malískými

1 sochaskými, dotkl se mimo program P. S. Bouška. Litovali

jsme, že v programu jednání na
e
vc tak dležitou, vedle ostat-

ních, zapomenuto bylo. S.

ZPRÁVY UMLECKÉ. JUL. SOBOTKA.

-— Josef Mat. Trenkwald, malí (narozen v Praze

r. 1824), r. 1865 editel malíské akademie Pražské a od

r. 1872 professor akademie výtvarných umní ve Vídni, zemel

28. ervence t. r. u Vídn v Perchtoldsdorfu ve vku 74 let.

— Alfons Mucha. Paížský umlecký list »La Plume«

vnoval nkolik posledních svých ísel krajanu našemu Al-

fonsu Muchovi, pinášeje o nm lánek — více causerii než

kritické ocenní — a adu reprodukcí jeho prací, v echách,

bohužel na mnoze dosud neznámých. Mucha objevuje se

zejména ve dvou smrech: jako illustrátor djin — a jako

komponista nádherných affiší. Nelze nám na tomto míst více,

než poukázati své tenáe, by opatili si levné sešity »La

Plume«, z nichž i pes nevalnou pvabnost úpravy nabudou

zajisté patiného obdivu pro práce Alfonse Muchy.

— Svtová výstava v Paíži roku 1900. Na jae

a v lét letošního roku konány schze umlc eských za

tou píinou, aby o svtové výstav v Paíži umní eské

vystaveno bylo ne jako podnes roztroušen mezi ostatními

pracemi umlc Rakouských, nýbrž jako samostatný
oddíl v rámci umní celé íše. Schzí tch súastnila se

vtší ást umlectva pražského, jež jednohlasným usnešením

dožádala pp. : Hynajse, Koulu, Lišku, Roštlapila a Suchardu,

aby o akci ve prospch eské výstavy se starali a vypraco-

vali žádost k ministerstvu obchodu, v níž by obsaženo bylo

následující: Umlectvo eské, jsouc si vdomo své hodnoty

a síly, žádá : 1 . aby byla povolena zvláštní eská umlecká
sekce v umlecké komissi centrální, která bude míti um-
leckou výstavu rakouského oddlení na starosti, odpovídající

významu eského umní jeho velikosti a cen; ta zasedala

by jak ve Vídni pi všech poradách pípravných, tak v Pa-

íži pi vlastní práci na výstav. 2. aby posuzování eských

umleckých dl nestalo se cizími initeli nebo dokonce ne-

umlci, kteí by pro zvláštní typické zjevy a ráz umní
našeho porozumní nemli, nýbrž silami domácími, od umlc
eských zvolenými. 3. Aby mu bylo možno vystaviti

kolektivn, ovšem v rámci všeho umní celé íše. 4. aby bylo

podporováno finann týmže zpsobem, v té pomrné výši,

jako jiné toho druhu sekce. — Žádost tato byla skuten vy-

pracována a po usnešení pedcházejících schzí pedložena

k podpisu i tm elným pánm umlcm, kteí se dosavad-

ního jednání sice nesúastnili, ale o nichž se myslelo, že ve

spoleném postupu v zájmu eského umní minima

svého spolupsobení t. j. podpisu neodeprou. Le stalo se

neoekávané: svého podpisu odepeli tém všickni pp. pro-

fessoi na c. k. akademii umní, ímž representace celého

eského umní stala se neúplnou. Proto také od další akce —
proti hlasm nkolika umlc — sankvinik — upuštno.

Spolené representování umní eského na výstav pa-

ížské takto pohbené nahrazeno piinním vlády representací

jinou, jíž dáno jméno »prager kunst«. Ona totiž ustavila po-

boní komissi, sestávající z pedsedy hrab. Buquoi, dále ma-

líe Brožíka, soch. Myslbeka, arch. Ohmanna a p. V. ryt. Lanny.

— Ku sboení kostelíka sv. Karla Boromej-
ského. Denní listy pinesly krátkou noticku: »C. k. místo-

držitelství zaslalo pro mstské museum nkolik snímk foto-

grafických kostela sv. Karla Boromejského, jejž hodlá erár

v nejbližší dob sboiti. Sluší podotknouti, že toto umlecké

dílo Dienzenhoferovobude odstranno z naízení ministerstva

kultu a vyuování, do jehož oboru spadají záležitosti, týka-

jící se zachování umleckých památek — — —

«

Konený osud kostelíka Karla Boromejského tedy rozhodnut

a veškerá zodpovdnost za to uvalena na ministerstvo kultu
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a vyuování. Bylo by však záhodno zvdti, í spolupsobe-

ním dojde ku zboení této stavební památky pražské, kdo

tu rozhodoval? Odporuovali ji ke sboení páni konservátoi

pražští aneb professorský sbor eské techniky sám ? Náleželo

by témuž, aby vše objasnil a veejnosti dkaz podal, že není

pravda to, co povst praví, že jedin on ministerstvu odpo-

ruil zboení kostelíka, jakožto mén cenného díla Dinzen-

hofferova. Oekáváme pevn veejnou odpov, jinak nezbude

než povst tu bráti za pravdu.

VÝSTAVY.
— Mezinárodní umlecká výstava v Dráža-

nech 1897. Podívat se letos na internacionální výstavu do

Drážan je opravdu velmi odporuení hodný a zajímavý výlet.

Výstava nepekvapí sice tak velikým potem vcí prvního

ádu, jako spíše vysokým normálem vystavených prací a zna-

menitým uspoádáním; a zvlášt v tom ohledu je pro nás

pouná mnohými analogiemi, které vypadnou však tém
všechny v nepiospch našich domácích výstav; liší se dráž-

anská exposice nejen podmínkami vnjšími, ale i vnitním

uspoádáním ve svj prospch od výstav rudolfínských.

Velký výstavní palác za mstem v Grosser Garten, zbylý

od loské zemské výstavy, byl velmi obratn upraven k no-

vému úelu. Ve 22 výstavních sálech, z nichž žádný nepe-

sahuje rozmry velkou sí rudolfínskou, ve velké dvoran

je umístno — a to velmi pohodln a vkusn — více než

1300 vystavených pedmt, rozdlených podle národností;

asi polovina vnována cizin, polovina umlcm domácím.

Cizina je ovšem zastoupena výhodnji. Nejlépe se pre-

sentuji hned první sály, Amerika a Francie, zastoupená adou
prací první tídy'

-

,
z nichž mnohé nejsou práv nové, ale

interesantní tím, že podávají jakýsi malý pehled francouz-

ského umní za poslední desítiletí.

J. Bastien-Lepage se znamenitou, a dnes již jaksi

ztemnlou krajinou z Damoillers, vzorem dkladného pro-

vádní, pi nmž pece nikdy neztratil jistou širokost machy,

jeví se i na této menší práci jako nepekonaný a nepe-

konatelný mistr a vzor.

Dagnan-Bouveret vystavuje dv malé plein-airové

studie a malý obrázek Krista v Gethseman ; v tom mluví

k Vám sice více básník než výtvarný umlec; obraz nevnucuje

se bravurní technikou ani skvlým koloritem, ale ten bolestný,

vyítavý pohled Kristv hledí na Vás z monotónního rudého

pozadí tak výmluvn, že cítíte, jak by obé jen odvádlo po-

zornost divákovu od toho, na umlec hlavní váhu položil.

Courtois zastoupen dámským portraitem zvláš v kresb

výteným, Boldini dvma neobyejn živými a duchapln

traktovanými pastelly (porti et Verdiho). Zcela odlišný od

pedešlých, ale nemálo zajímavý jest A man- Jean, jeden

z pedních zástupc francouzské moderny, se svým dámským

portraitem (v katalogu pod názvem »Allein«). Není to píroda,

co zde vidíte, ale vše podáno s tak vybranou noblessou

a celkový ton obrazu tak píjemn psobí na oko, že mile-

rádi zapomínáte a odpouštíte, že umélec místo živé dámy ped-

stavil Vám vlastn starý gobelín, vybledlý do delikátních ton.

Mnohé slavné jméno bohužel slabji zastoupeno, na p_
jindy tak Carriere ve svých, jakoby zastených a sešee-

ných portrétech.

Gandara libující si jako pedešlý v úplném pítmí,

z nhož toliko obliej a ruce zobrazeného dvete zetelnji

vystupují, dovedl ke svému prospchu pi vší mkkosti za-

chovati jistou pevnost kresby, tak že nepsobí tak pízrakov

jako Carriere, který, zdá se, úpln zapomíná, že vlastn chtl

zobraziti skutenost.

Claude Monet zastoupen temi obrázky, Které jakož

i obrazy Pissarovy a pastelly Degasovy stží dovedou

vyhovti mítku, jaké jsme na jména takového zvuku klásti

uvykli. Rovnž slabji zastoupen Raffalli, ani jeho kytice,

ani »Notre Dame« nedovede zvláš rozehátí.

Za to bez výhrady obdivuhodní jsou dva Seveani : Ole

Brašen s pímoskou krajinou, kde zrovna oi Vám pe-

cházejí, hledíte li do žáru nízko stojícího severního slunce,

v jehož paprscích nkolik šedých rack na behu moském
si hoví — a Bruno Liljefors, malí zvíat; jeho divoké

kachny, táhnoucí skrze rákosí: to je tak znamenitý kousek,

že se mže nejlepším vcem výstavy po bok postaviti.

Stejn obdivuhodné vci ekají nás ve vedlejším Ame-

rickém sále: Dva alžírské motivy Bridgmanovy žhavých

harmonií, Pearce a hlavn Hitchcock a Harrison
jsou zlaté heby výstavy. Hitchcock vystavuje »Útek do

Egypta« a obraz »Mezi tulipány*, zakoupený pro gallerii.

Zvlášt tento poslední obraz je obdivuhodný?. Takové vy-

stižení jarního slunce, které hraje po zeleni, oblévá mkce
obrysy rozkošného hollandského dvete a svítí na bílých

a žlutých tulipánech, to je nco dokonalého, a pi tom všechno

podáno s lehkostí, která je diváku pímo nepochopitelná.

A obdiv se jen stupuje u jeho souseda Harrisona. Vysta-

vuje tyn-y obrazy', dv mariny, jednu veerní náladu a pozdní

veer na jezee, kde se nahý hoch po loce peváží, všechny

podivuhodné; divák nm stojí ped jeho obrazem, a ím déle

na hledí, tím více cítí jakési tajuplné kouzlo, které nechává jej

úpln zapomenouti, že stojí pece jen ped malovaným plátnem,

ne ped skuteností. Vše jiné vypadá suše a barvotiskov

vedle takového mistrovství.

Ješt nkolik vy?borných kus i pi letmé prohlídce uhodí

do oka. Hned v následujícím sále 4 výtené krajiny od

E. Clause, plné vzduchu a svtla, znamenitý podzimní

motiv od Courtense, Bisshop, Israls. V italském od-

dlení zajímavý je Segantini, který? svou methodou jediný?

z vystavujících pointillist dlá dobrý dojem.

Do oddlení ciziny patí také velmi interessantní ukázky

zaízení pokoj (vystavuje Maison Bing v Paíži); jeden velmi

origináln dekorovaný? od Besnarda velikými panneaux,

krajináskými to motivy v kresb i barv stylisovanými,

a dvma v barv skvlými obrazy'. V dalších pokojích vodní

motivy mistrn malované od Th au lov a, Cotteta, kresby

od Jeanniota tvoí s nábytkem a nádobím, zajímavými to

ukázkami moderního umleckého prmyslu od Bigota v Pa-

íži, celek velmi harmonický.

Velká exposice Meu ni era, belgického »Milleta dlník,*

vykazuje hlavn ve skulpturách vci opravdu hodné tak

estného názvu.

Chloubou anglického a skotského oddlení, z cizích po-

sledního, jsou krajiny skotské školy (Paterson), »sv. Jií«

od Walt era Cranea, dobrý námonický genre od La
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Thangue, neobyejn mkce malované rže a narcissy od

Stuart Parka a skulptury od Framptona.
Sály domácí nestojí ovšem na výši ciziny, která posílá

vždy jen výbr nejlepších vcí, ale i tam je celková úrove

(pro nás nezvyklé) neobyejn vysoká. Ký tam neuvidíme

mnoho.

Znamenité interieury vystavuje Kuehl, dv pkné ve-

erní nálady Strobentz; ze slavných jmen Klinger ne-

sympaticky malovaný akt »Pramen«, Štuek »Svšdomí«, ze

starších Lenbach, Leibl ani Bocklin — až na zajímavé

dámské portrét machou od ostatních vcí jeho zcela se lišící

— vystavenými pracemi nesplují napjaté oekávání. Uhde
má 3 obrazy z Kristova cyklu (»Kázání na jezee«), Lieber-

mann, Menze 1, Skarbina, Dettmann, Hofmann,
Trubner vci své povsti pimené.

Také Rakousko má v tomto oddlení svj sál, který však

drží trochu na nohou jen nkolik mrtvých mistr: Múller,

Pettenkofen, Matjko a socha Tilgner se dvma
velmi charakteristickými portréty.

Z Cech vystavuje jediný Schwaiger starý, výborný

akvarel »Rybrcoul«.

V posledních sálech vyniká Kalckreuthv už ze Se-

cesse známý obraz » Stáí «, a hlásí se k slovu mladá škola

z Worpswede, nmeckého Barbisonu.

Ve skulpturách pozoruhodné vci vystavuje Frémiet,

(lovk z kamenné periody), Lambeaux z Brusselu (ob-

rovská sousoší zápasník a opilých bacchantek), Riviér,

Rodin; Khnopff, známý symbolista, který vystavuje n-
kolik nepochopitelných pastel, má zde pknou díví bystu

z kolorovaného mramoru.

Charpentiera, nádobí, skínky na psaní a t. p, ozdo-

bené rozkošnými, nad obyej mkce modelovanými reliefy.

Velmi dobrým dojmem psobila na nás ta výstava, ale když

se utišilo první nadšení, mnohá paralella s pražskými pomry
a mnohá trpká reflexe se vnucovaly naší mysli. S trochou

závisti pozorovali jsme to elegantní uspoádání, obrazy

v jedné, nejvýše ve dvou adách, aranžované tak, že jeden

druhému neškodí a nezabíjí, to tlumené svtlo, které tak vý-

born nechá vyniknouti intencím autor — Au nás ?

Vzpomeme si: sály pecpané, obrazy u stropu, pl dne

slunce praží na jednu, pl dne na druhou stnu a nií effekt

ady výborných vcí pro rozptýlené svtlo vypotných —
a pomoc by byla tak snadná: jen všude u stropu bílé zá-

vsy, a proti peplnní jen vžiti tak písné mítko pi pi-

jímání jako v Drážanech, a hned by z 1200 ísel zbyla jen

tetina, a ta by si hrav našla místo.

A když jsme tak prohlíželi cedulky : »zakoupeno pro

galerii, zakoupeno pro slosování« a vidli, že koupeny samé

vskutku dobré vci, ani jeden ký: jak nevzpomenout na to,

jak se u nás dje v té vci!

S nesmyslnou »rovnoprávností« koupí se vždy na jednu

vc eskou jedna nmecká teba sebe slabší, pro galerii ku-

pují se vci á la Max-Ehrlerová, akoli tam ada jiných

eských a lepších lidí, zvlášt mladších schází (a co je za-

stoupeno, ku p. Marold, to darovalo ješt ministerstvo).

A z cizích mistr? Máme v galerii strašného »Orfea a Euri-

diku«, ale svého asu E. Clause, téhož Clause, kterého kou-

pila brzo potom gallerie v Berlín a letos jinou práci gallerie

Drážanská, toho koupiti se krasoumná jednota neodhodlala.

A rovnž vystavovali v posledních letech u nás ze známých

jmen Carolus Duran, J. P. Laurens, Lavery, Shannon, Thaulow,

Skarbina, Dettmann, Keller, Hofmann a jiní, ale do gallerie

se nedostali, tam bylo místo jen pro nkolik více než ob-

skurních nmeckých mistr. Kdo as nese vinu na tom, že

se i ta malá summa, kterou spolenost vlasteneckých pátel

umní na koup vnuje, takovým zpsobem vyplýtvá?

Ale v tom nevzí celá vina. Jinde existují vlastenecké

spolky a nadace, ze kterých se obrazy (n. b. dobré obrazy)

pro gallerii kupují, a od umlc objednávají, jinde objednává

i sám stát, ale u nás z celé spousty vlasteneckých korporací

a nemén vlasteneckých jednotlivc nevnuje (až na vzácné,

nesmírn vzácné výjimky) nikdo na umní groše. Na umlci

se žádá v zájmu eského umní nesmírná, nemožná obtavost,

ale vzájemnou povinnost tomu umlci aspo existenci opa-

titi, tu u nás nikdo necítí.

Než na té hokosti, kterou jsme si my požitek otravovali,

není vru vina drážanská výstava; ta poskytne požitk

dosti, aby se mohl výlet do Drážan letos s dobrým sv-

domím odporuiti.

SOUTŽE UMLECKÉ.

— Výbor pro uspoádání výstavy ar chitektury

a inženýrství r. 1898 v Praze, vypisuje konkurs na plakát,

který jednoduchým a rázovitým zpsobem má vystihnouti

úel výstavy. Velikost bez obmezení formátu stanoví se

maximáln na 1 ní2
,
barevné skizzy butež provedeny nejmén

v poloviní velikosti. Ceny za skizzy: I. cena 400 korun,

II. cena 200 korun; poctné zstanou majetkem výboru. Pro-

vádní bude zvláš honorováno dle dohodnutí. Lhta do

15.. záí t. r. Do poroty dožádáni jsou pp. Hynais, Pirner,

Ženíšek, arch. Koula a Roštlapil. Dodaten bylo nám sd-
leno, že nápis výstavy po pípad nemusí být umístn ve

pedepsané ploše, nýbrž mže být pidán nahoe.

— Zemský výbor král. eského vypisuje veejnou
soutž na podání skizz soch hrabat Kašpara Štern-

berka a Jindicha Clam Martinice pro Pantheon budovy mu-

sejní. Sochy provedeny býti mají v bronzu ve velikosti 2 m.

bez plinthy. Skizzy provedené pesn v 1

/e dodány butež

do 31. prosince 1897 do 12. hodin v poledne podacímu pro-

tokolu zemského výboru spolen s ofertou, obsahující cenu

modelu v sáde odlitého ve velikosti pirozené, cenu druhého

sádrového odlitku, jakož i lhtu potebnou ku provedení

modelu. Konkurovati mohou umlci v království rození. Ceny

vypisují se na každou ze skizz jedna prvá 300 zl. a jedna

druhá 150 zl. Porota sestává z pedsedy: Jiího knížete Lob-

kovieze, zástupce zemského výboru posl. Karla Adámka,

dále z umlc arch. J. Kouly a P. Schulze, soch. J. V. Mysl-

beka a Ant. Poppa.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce f otozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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ÍJEN V kST 1897

Hic šunt leonesí

.A.Ž v poslední chvíli to údolí sevené v lesy

se vynoí náhle . . . Jsme daleko, daleko kdesi.

Za vesnicí ve tvercích polí blýsk’ ohnivou kytkou

a pozlátkem náhrobk hbitov za rozpodlou zídkou.

A faráv hlas zní tak mkce . . . Zde spí jeho matka —
než ume sám, dal bv sem rád ješt zlacená vrátka.

A na vršku kaple. — Pruh slunce šleh’ otvorem dveí

a vesele hoí v té chladivé, stísnné šei,

roj komár bzuí tu v kadidla zamknutém puchu

— mše jediná do roka, o pouti, tady jen bývá —
a špinavým oknem sem koruna stromu se dívá

jak na starých malbách tak bez hnutí, barev a vzduchu.

A venku ten rozhled! — Jak silná je podrobnost každá!

Chmel svinutý kol bílých tyí se zeléná ješt

-— však dozraje pkn, jen sluníko Pánbíek až dá —
a cesty jsou zarostlé, koleje vymlely dešt.

A s nápisem deska — dív v kostele chodili po ní,

te, aby ji uchránil, radj’ ji vsadit dal do zdi —
i rozlehlý pokoj, kde muškát a reseda voní.

ty podivné hodiny — stále a stále se pozdí !
—

i msíc, jenž jak by se chy v okn na mouchy v síti

a modravým leskem jak v pohádce dojemn svítí —
vše v oích mých roste a neznámých konin stesk chová,

když dobrácký knž o tom radostn rozpádá slova,

z nichž klidná se usmívá duše, jež na všem tom visí.

Žít, jako zde žije dnes, bývalo snem jeho kdysi . . .

A já, kde zas já budu zítra? . . . Ach, zítra, ach, zítra!

Zde do rudých stech dál se smát budou ržová jitra

a netknutá poledne rozlévat stíbrné svtlo.

vždy v podveer fará zas, usmíen skonením všeho,

se zahledí v rozlitý západ, co píbuzná jeho

své holoub krmí, jež na ruku krotce jí slétlo . . .

Což ješt dnes možno tak sníti?

O bláhové chvíle,

kdy prorazí paprsky touhy, tak teplé a bílé.

— ach, v magickém písvitu jich jak vše koupá se smav
a tklivým je smšné, mha láká a stízlivá svítá

i studeným vdomím, že lze tak dtinsky žhav
a vzdorn cos chtít . . . když pec nelze a nelze to žiti!

FR. J. ZiiMAN.
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Novými proudy. — studie
K ROMÁNU. — NAPSAL VÁ-
CLAV MARIA SCHWAB, (konec.)

III.

Pítomnost Olgy nezanesla ani paprslek do

stín trudného života Anežina. Na míst, aby

ji potšila, množila jen její starosti, které tžce

doléhaly na její duši . . .

Olga se jí zaínala nelíbit. Odkryla u ní divné

choutky, den ode dne více ji popuzovala svými

emi, svými kosmetickými výstednostmi a svou

pílišnou okázalostí. asto ekávala na ni doma,

vzdychajíc a vyvolávajíc v mysli své obrazy

dtství, niím nekaleného, jak s malou Olgou se-

dávaly a povídaly si o všem možném v nenu-

cené zábav.

Olga te ráda vycházela a dlouho se zdržela

mimo dm. A když pišla omlouvajíc se, že ji

ten neb onen známý zadržel, zdálo se Anežce,

že u ní není již oné upímnosti, s jakou díve

se k ní vrhala, ji objímala a s ní se sdílela.

A pišla-li pece k ní a objala ji v sesterské

soustrasti, odpuzovala ji od ní její vn, již ply
krajky její límek. Pipadalo jí to, jakoby se

byla ta její upímnost skryla za tu vni, plnící

široce celé její okolí.

»Je to tu u vás hrozn nudné !« naíkala si

jednoho dne veer, posadivši se k Anežce, která

sedla u oteveného okna, do nhož se prášila

chladná sprcha podzimního dešt. »Ve Vídni, tam

je jinak. Tam bych tak hloup odpoledne ne-

ztrávila jako tady.«

»A co mám íkat na píklad já,« namítala

Anežka; »sedím tu celiké dni, sotva na chvíli

odejdu.

«

»To bych nedlala! Dupla bych si na muže

a musil by to zaídit tak, abych mohla vycházet.

«

» Jsi nezkušená, neznáš muž.«

»Znám a neznám. Mne by musili poslechnout

na každé pokynutí. Ale musíme to umt s nimi.

Musíme použít všech prostedk, jež nám píroda

dala, abychom si je osedlaly.

«

»Kdy prosím t pišla si k takovým názorm ?«

»Nauila jsem se tomu ve Vídni.

«

»Tak — táák?«

»Strýek, ten ti mn udlal, co jsem chtla.

Za úsmv by mn byl všecko snesl. Mla jsi

vidt, jak byl celý den mrzut, umínila- li jsem si,

že na nj nebudu mluvit.

«

»Strýek — tak vážný pán!«

»Vážný pán, vidíš a dá se otoit kolem prstu.

«

»Nechtla bych vidt muže v pokoe u svých

nohou, stydla bych se pak sama za nj.«

»Pro jsou tak bláhoví ti naši beránkové.

Ano, vždy jsou to beránkové —

«

A Olga smála se svému vtipu z plna hrdla . . .

»A co chceš dlat te? Nechtla by si sob
vyhledat njaké místo v Praze ?«

»Místo? Jaké místo? Ve Vídni bych už v-
dla, co dlat, a se mi to již u strýce znechu-

tilo. Ale nezstanu tam déle. Pjdu za hospo-

dyni —

«

»Za hospodyni !« divila se Anežka a zalo-

mila rukama.

»Nu pro se divíš ?»

»Ke komu pak pjdeš ?«

»Zaopatil mn to tvj muž. Známý jeho,

editel cukrovaru —

«

»Mj muž? Vidíš, neekl mi dosud nieho.

«

»Nabídl se mi sám.«

»Vida!«

»Vše je umluveno. Odjedu do Vídn, abych

si tam vše urovnala a pak asi po msíci na-

stoupím.®

Anežka žasla nad tou odhodlaností sestinou,

která jí pipadala tak cizí. S úžasem postehla

Olgin nejistý pohled, tkající s pedmtu na

pedmt, vyhýbající se pímému, otevenému styku

s pohledem jejím.

Jindy jak mkká a jak przraná byla její

duše. Umínila si, že bude sestru varovat, ale

te zdálo se jí, že by to bylo marno.

A pesvdila se o tom na vlastní oi.

K veeru pišel dom Hovorka. Poveeev,
odebral se do svého pokoje, aby si tam za-

kouil . . .

Anežka poklízela.

Olga pišla na zavolání Hovorkovo do pokoje.

»Tak vše je ujednáno«, ekl jí, když k nmu
nedokav pibhla, »zítra uiní ti editel ná-

vštvu.®
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»Zítra již ?« tázala se v rozpacích. »Chtla

jsem odejet.«

»Odlož odjezd na jeden den. Doufám, že se

ti tam bude líbit. Domácnost vede se skvlá.

Budeš se mít jako knžna. Ale doufám, že od-

ložíš všechen hloupý ostych a že budeš rozum-

nou, a pívtivou —

«

A upev zrak svj na Olgu, zamrkal nkoli-

kráte oima.

»Rozumnou ?« zamyslila se Olga, pak odpo-

vdla, pohodivši koketn hlavou: »Budu ta-

kovou, jakou budu.«

A otoila se ped švakrem na podpatku tak

prudce, že jej rozvíený vzduch lehtal po tváích.

»V té Vídni se z tebe stala dáma, jen co je

pravda !«

»Líbím se ti, švake? Líbila jsem se mnohým
již.«

»To vím. Aby se tak editel do tebe za-

miloval ! Co bys tomu íkala ?«

»Co bych íkala? Mám ráda muže starší, ale

ilé a výbojné.«

»Tím on je — to bu jista.

«

»Pi tom skrovné a oddané do krajnosti.«

»Takým si ho udláš, budeš-li chtíti. Ale

víš —

«

šeptal snaže se zachytit její ruku, »nejsi

pec žádné dít.

«

»Dít jsem byla kdysi, ale — švake !« vzkikla

pojednou slab, ucítivši, jak se snaží druhou

rukou strhnout ji k sob.

»Chci ti dát dobrou radu.«

Ztišila se, vidouc, že je klidný a posadila se

na jeho kolen.

» Chovej se vždy tak, abys co možná vždy

a všady poutala a unášela. Kuj železo, dokud

je žhavé. Zpozoruješ-li, že srdce doutná, pidej

ohn a pak -— pak bude tvým.«

A nerozmýšleje se, vtiskl jí polibek na vlhké

rty, jež mla rozeveny, naslouchajíc . . .

Anežka, hledajíc Olgu, vidla ten polibek,

slyšela ten hovor, ale odešla, vidouc, že jí zpo-

zorovali tiše, tak jak tiše byla pišla . . .

Nepekvapilo ji to. Bylo jí jen odporno to,

co vidla, že se jí svt opt zaal nelíbit. Divná

tesknota jala opuštné její srdce.

Poznala tedy muže i s té stránky ! Olgu omlou-

vala ve svém srdci. Ale ani ona nebyla jí už

tím, ím díve jí bývala a ím jí byla ješt ped
rokem . . .

Neeklají nieho, neinila jí výitek, setkavši

se s ní po chvíli v ložnici. Olga cítila se zahan-

benou ped sestrou a když dávala jí dobrou noc,

ekla s hlavou sklopenou

:

»Anežko, nehnvej se, nemohu za to.«

»Vím to, vidla jsem všecko, « ekla tato, ubí-

rajíc se na lože.

»Co je ti, Anežko ?«

»Nic. Mdloba jakási, nespala jsem v noci.«

»Mne však odpustíš, vi?« prosila Olga a chtla

se k ní pitulit.

»Odpustím, ale lituji t.«

Olga zkivila ret a odešla na lože beze slova.

Duše její rozcházela se s duší sestinou v mnohém.

Vidla, že vyrostla vysoká pehrada mezi ní

a Anežkou. Uznávala jakousi duševní pevahu
na stran sestin, ale zdráhala se podrobit se jí.

I šla spát, a spala dobe do bílého rána.

Anežka bdla, zmítána starostmi dne a pebytkem
citlivosti . . .

IV.

Professor Stank upadal te asto v samot
svého života v nervosu. Býval rozrušen. V kruzích

známých platíval za mrzouta, za podivína, kte-

rému zábavy svtské nebyly niím. Nebyl laen

všedních požitk a radji zstal sedt doma mezi

svými knihami, než aby šel s ostatním svtem
se bavit.

Spolenost našich zábav dávno se mu zne-

chutila. Nenašel v nich to, co v nich hledal.

Shledal vše mlkým, málo opravdovým. Nenašel

nikdy té morálky, kterou vnímal a kterou by

byl rád vidl zahloubenu v tle rodiny, ve svaz-

cích našich spolenosti a družstev. Nenašel to

velké a svaté, vše nauil se ešit jako dít a jako

student horující pro ideály života, nenašel to,

co je pece podmínkou všeho trvalého štstí —
opravdového pojímání života. Nenašel ani víry

v život . . .

Nenašel však ani lásky v žen. Bylo-li lásky

njaké, byla to jen taková navyklá láska bez

upímnosti a bez istého zápalu. Byl by rád vidl

ženu tak milující, aby mohla být povznešena

nad všednost otelého milování, povýšena na

bytost, rovnou mužm jí hodným.
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Žena musí vyjít ze svého úzkého nedstoj-

ného prostedí rehabilitována a musí zušlechtit

svj píští rod, pýchu svého pohlaví. Myslil-li

pi tom na Anežku, inil tak proto, že mu stála

nejblíže a že zasluhovala právem jeho podpory.

Byl by ji rád vidl tak obrozenu a šastnu v ro-

din své, a proto si umínil, že vynaloží vše, aby

pomr její rodinný snesitelným uinil.

Uložil ten úkol svému svdomí a byl od-

hodlán promluvit pi nejlepší píležitosti s Ho-

vorkou, a promluvit mu do duše jako starému

známému a vložit mu na srdce to, co zdálo se

mu nejlepším pro umožnní štstí obou.

A co si umínil, vykonal.

Pokal si na Hovorku, když šel z kanceláe

a doprovodil ho k domovu.

»Dnes mi picházíš jako dobrý posel z nebes

vyslaný, « uvítal jej Hovorka, spativ jej státi

ped vraty budovy editelství.

Stank pekvapen patil na nj, nechtje vit
tm slovm.

»Vidíš, chtl jsem t vyhledat. Potebuji tvé

rady. Vím, že jsi znatel lidských duší a hle,

duše moje a duše mojí ženy je na zcestí.«

A zavsiv se na rám Stakovo, vypravoval

mu s mnohými podrobnostmi, piznávaje se ku

svým chybám, jak se stal život jich do té míry

nesnesitelným, že slíbila žena jeho dnes opustit

ho . . .

»Co tomu íkáš? Jsem vinen, týral jsem ji,

vím však, že to byla jen má proklatá váše, li-

tuji toho. Co však dlat? Pece nepadnu ped
ní na kolena a nebudu prosit za slitování. Jsem

také trochu mužem, než abych se tak pokoil ?«

•Hle — « namítal Stank, » musilo to k tomu

dojít ?«

Pokril rameny, ale neodpovídal.

Vím, kde to vše vzí,« pokraoval professor,

»tys prudký, tvá paní je, jak jsem seznal, jemná,

naklonná k pemýšlení. Ona má více citu ve

svém nitru než ty. Tvj cit žitím otupl a není

tak rozpínavým jako její duše, kterou sráží sebe

menší nátlak, sebe menší zlozvyk. Jest to duše

sensitivná. Jako žena každá touží po nem,
touží ona — nemajíc nieho, co by ji poutalo

k životu, po rodin. Považ, vy nemáte rodiny

!

Co myslíš, nebyla by snad domácnost vaše spo-

kojenjší, útulnjší, kdyby byla oživena takovou

drobnou bytostí, malou a ilou, nebyla-li by tato

vzpružinou té tvojí líné, nehybné citovosti? Nebyl

bys pak i ty k rodin povolnjším a shovíva-

vjším? Nic se nekr, nebyl bys pak uznalejším?V mi, že bysi si pak asto vzpomnl na toho

synáka nebo dcerušku, který by doma po tatí-

kovi tesknil, pi kartách •— nechci ti vytýkat

zábavu tvou, ale víš, slyšel jsem tak mnoho •—

«

»Co jsi slyšel ?«

»lovk se tak lecos doví. Povídají, žes kar-

baník.*

»To je lež! Píteli. Vidl jsi mne hrát vera.

Pij se podívat, uvidíš-li mne hrát dnes? Pí-

sahám ti !
— «

»Dej mi ruku na to —

«

»Tak a te jdi a nezapome, co jsi slíbil

a —

»

»Tak t nepustím, píteli. Ty musíš se mnou!
Kdo ví, co se zatím doma událo. Snad jsem již

opuštn — bez ní —

«

A Hovorka spchal ku pedu táhna za sebou

Staka.

»Bude-li mne doma teba, zavolej mne. Pro-

zatím jdi a ui, co jsem ti kladl na srdce.

«

»Uiním, poslechnu t, « zachvíval se hlas

Hovorkv.
Stank díval se za ním jak zmizel v síni

domovní a ekal, nevrátí-li se . . .

Nevracel se. Snad je vyhráno. Neodešla-li

dosud, jist dnešní mkká nálada Hovorkova
nezkazí vc ješt více . . .

V.

Trplivost Anežina byla dovršena.

Dlouho byla shovívavou, snesla vše, ale té

pohany, kterou utrpla dnes, snésti nemohla.

Muž ji dnes sbil, vida ji stále tak zamlklou

a zachmuenou. Dráždila ho ta zamlklost její po

onom výstupu s Olgou, dráždila ho tím víc, ím
vtší byla vina jeho. Ta její lhostejnost, to její

opovržení, uráželo jej a tak jej popudilo, že se

zapomnl a tloukl ji jako zvíe vzteklostí roz-

zuené . . .

A s rukama sesláblýma, které se nemohly

ubrániti násilí, s boulí nad elem podlitou krví,

sedla ubohá trpitelka ve své lenošce, resignujíc

ve svém srdci na všechen soucit, odhodlána ra-
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dji opustit dm manželv a živit se prací rukou

svých mimo jeho dm.
Chtla požádat nkoho z pátel o skrovný

utulek a tam ztrávit zbytek dn svého života . . .

Ze radji nešla do kláštera! Ta myšlenka

projela jí kolikrát mozkem. Co ji vlastn vyhá-

nlo z domova v náru manželovu? Jak lituje

svého poblouzení ! Vydala se v ruce muže, od

nhož slibovala si lásku a pochopení a který ji

zatím vetkl v ruce místo vonného kvítí kytku

trpkosti a bolu. Byla tu mén než otrokyní, byla

kamenem, zbytenou pítží, neplatným strojem,

pohozeným v kout mezi nepotebné vci. Pro
ji neubil hned? Pro ji trýznil tak nelidsky, tak

zdlouha, tak ohavn!
Ale na by mu déle pekážela? Odejde odtud

klidn jak klidn pišla, beze slova, bez lásky.

Tu pohbila dávno v srdci svém . . .

Neplakala již. Slzí neznala od smrti matiny.

Srdce její je vyprahlé, mrtvé.

Cekala jen, až sejí tvá ponkud zhojí a pak

chtla se ve své dve obrátit dopisem k pro-

fessorovi Stakovi jako k nejlepšímu z pátel

o radu, jak by vše mla zaídit.

Chystala se práv ku psaní. Papír ležel na

stole. Hledala inkoust a péro. Pi tom jala ji

slabost, zavrávorala a padla na zem ve mdlo-

bách . . .

Tak nalezl ji Hovorka vraceje se z kanceláe

dom.
Pekvapen zstal stát. V záptí se však vzpa-

matoval a tesa se na celém tle, klekl k omdlelé

a jal se ji kísit.

Procitla brzy. Ležela dlouho již. Obrátila

k nmu zraky své mdlé a ztrhané, ale hned je

pikryla víky malými a promodralými tenkou

šití žilek.

Volal ji, prosil . . .

Zdálo se jí, že slyší opt hlas, který jejímu

sluchu jednou lahodil.

Položil jí ruku pod hlavu. Pohnula se opt
a otevela široce oi.

Vidla, že nad ní pláe . . .

A nechala se nésti na pohovku, když ji byl

vyzvedl svými silnými pažemi a pijala z ruky

jeho sklenici vody, kterou jí spšn pinesl

úzkostliv a dojat . . .

V celém jeho vzezení etla zmnu, již ne-

mohla si vysvtlit.

»Mluvil jsem se Stánkem. Slíbil, že nás na-

vštíví . . .« zaal manžel rozhovor.

V duchu se usmála. Tak tedy o n byl tím

dobrým andlem. Vida, chtla jsem mu psáti

a o n mne pedešel.

»Omdlela jsem« ekla, vidouc, že eká na její

slovo. »Ležela jsem asi dlouho.

«
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»Pišel jsem práv z kanceláe.

«

»Ach, to budeš hladov. Nevaila jsem ani.«

»Nemj starosti.

«

To slovo již dlouho neslyšela a pec bylo jí

tak milým. Opakovala šije ješt jednou v duchu:

»Nemj starostí . . .«

»Jak je ti, Anežko ?«

{Bolí mne to —

«

»Kde ?«

>'Ale to pejde«, ekla, nechtjíc ukázati na

bolavé elo.

S hrzou díval se na stopy své násilné ruky

a zatínal zuby v ret, zlob se na sebe a umi-

uje si, že ss to více opakovat nebude.

» Slíbil jsem to a také to vyplním.

«

»Co jsi slíbil ?« ptala se spšn.

Poznal, že myslil na hlas. »Slíbil jsem si«,

opakoval, »že se to vícekráte nestane, « a poklekl

ped Anežkou.

Zavela oi.

Neslyšela už dlouho takovou e a te se

bála, že skutenost ji oloupí o ten krásný sen opt.

Bolest jakoby ustávala . . .

»Už to nic nebolí*, ekla, usmívajíc se a tiskla

si studený náinek tesoucí s-e rukou na elo.

»Obnovíme náinek, chceš-li, dušinko?«

»Jak myslíš —

«

A když odešel do kuchyn, zaúpla bolestí . . .

KAREL ŠIMNEK. SPRAVEDLNOST.
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VI.

Zdálo se, že domácnost Hovorkových prohál

opt paprslek spokojenosti. Hovorka zdržel se

asto doma, zanechav své neblahé vášn a vy-

hledával asto Staka, jemuž cítil se vdkem za-

vázán za vasnou intervenci. Podídil se ponkud
jeho vlivu, a ani dnes nezdál se souhlasiti

zúplna s jeho názory.

»Kdy se pece takhle oženíš ?« vytýkal mu
nejednou.

»Teba nikdy «, odbýval ho tento noncha-

lantn.

»Bude tedy psobnost tvá vždycky

jen passivní. Nebudeš se moci nikdy

sám osvdit a být svtu píkladem,

vzorem.

«

Stank rameny jen pokril.

»íkají, že prý jsem obrazem muže

píštího vku, ale píteli, ujištuji sám,

že nejsou ty doby daleko —

«

»Co budou muži vcházet v ducho-

vní spojení s ženami, « smál se Ho-

vorka.

»Nežertuj. To nebylo by práv nutno,

ale tady bude žena povznešena nad všed-

nost, uinna rovnou muži, a nastolena na

prestol slávy, jejíž vnec by jí tak dobe
píslušel.

«

»A což lože manželské ?«

»Nechci íci, žes frivolní, ale mluvíš-li o tom,

vz, že bych chtl, aby mi bylo oasou, kde

bych našel nové posily pro další život plný práce

a námahy duševní.

«

»Hm, hm,« kroutil hlavou Hovorka, nechtje

rozumt té námaze duševní, jsa mužem ven

a ven materiálním, praktikem a cynikem k tomu.

»Dtem musíme vštpovat základy k novému

životu, zaveme je po stopách nevyšlapaných,

nových, kde by nasbíraly nových vznt, no-

vého nadšení, nové lásky !«

»Nerozumím ti zcela, a vím rád, že jsou

nkteré ženy podobné nálady pecitlivlé. Moje

Anežka ta by byla vždy vdnou posluchakou.

Ta je pro nco takového zaujata. Anežka byla

již od malinka více k uení než k svtským ra-

dostem naklonna. Za to Olga — ubohá Olga l

Zapomnl jsem ti vypravovat, co se stalo s Olgou.

«

J. DDINA.

STUDIE.

»Co pak?« žasl Stank.

»Je to celá tragedie, píteli. To víš, že pi-

jala místo spolenice u editele cukrovaru v S.

Víde byla jí však zkázou. Svedena jakýmsi pa-

nákem, zapedla s ním milostný pomr a -

no — zkrátka —• zkazil ji! Darebák! editeli

se líbila, byla by s ním šastna bývala. Ale

takhle — Dal jí vera výpov . . .« odmlel se

a sklopil hlavu.
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Professor žasl, slyše krátkými rysy nartanou

poslední kapitolu života Olgina.

»Nu a což onen, nevezme si jí?«

»Vídeák? Bh uchovej! Vera pišla k nám.

Už je zas veta po naší spokojenosti. Bylo ti to

zas hrozné vera. Anežka je všecka zniena

soucitem. Nezasluhuje ovšem opovržení. Slabá

ženská, víš, která — ale Anežka se tím usouží,

nepežije tu hanbu. To víš, ženská !«

»Za všechnu její lásku tohle ješt«, pozna-

menal Stank.

»Tak, tak, ale te bu s Bohem, musím zas

dom. Pij nás nkdy navštívit, anebo víš, te
k nám radji ani necho, je to hrozné, hrozné . ,

.«

A Hovorka stisknuv ruku Stakovi, spchal

k domovu.

Za dva dny byl professor ráno pekvapen

psaním Anežiným.

Psala mu

:

»Ctný píteli!

Olga naše skoila vera v návalu tžkomysl-

nosti do Vltavy. Muž mj vypravoval vám asi,

co se s ní stalo. Tak daleko to došlo s ní

s ubohou ! Nedivím se její smrti, ekla jsem vám
snad jednou, že je povahy hrdé a nepodajné,

ale plái nad její znieným srdcem. Plái zas

jednou slzy opravdové nad její mrtvým tlem,

jež jsem tak asto v sesterské lásce své zlíbala.

Cítím se spoluvinnou, že jsem ji pustila do ci-

ziny samotnu, tak nezkušenou, tak mladou. Mj
muž nese také valnou ást viny, že se o ni ne-

staral díve a poctivji. Dnes cítí tu tíži na své

duši, ale je pozd . . .

Poheb odbývá se zítra ve ti hodiny z kaple

eského pathologického ústavu.

Se vší úctou

Anežka Hovorková.

«

Professor nedivil se již niemu. Nedivil se

tomu tragickému skonu nikterak. Nebylo žád-

ného vnitního, duševního splynutí mezi ní a její

svdcem, žádného opravdového slouení, které

by bylo umravnilo jich náklonnost a ukázalo jí

cestu ctnosti. Jak aaleko zašla Olga, zapomínajíc

veškerého studu, odvažujíc se initi nároky na

ruku starého editele s utajovaným híchem! Co
tu kleslosti mravní, jaký prlom v zásadách

morálních, jež vštpovala jí škola a rodie! . . .

A na konec volí smrt. Ale ne následkem

uražené citlivosti, ne ze studu panenského, zra-

nného srdce, ale z uražené ješitnosti, z hanby

nad odhaleným podvodem, z omrzelosti, z lehko-

myslnosti. Vidl v tom pemíru cynismu, zapení

citu. Nesouhlasil s Anežkou, domnívající se, že

by ji byla zlomená duše dohnala k sebevražd.

Byla to spíše duše nevysplá, nehotová, duše

nezízená a mlká . . .

Chtl napsat Anežce, co si myslí o povaze

a skutku Olgin, rozmyslil si to však; cítil, že

by ubohá ta bytost tak dost zkoušená, ješt více

a bolestnji byla dotena.

I napsal jen strun:

Mže-li vám, milostivá paní, nco býti k útše,

bude to dojista vzpomínka vaše na mládí Olgino,

které s vámi prožila ve volnosti nestísnné, niím,

ani klamem svta, ani zmatkem srdce vlastního.

Ve vzpomínce té erpejte útchu a nehledejte

spoluvinu tam, kde by se mohlo spíše mluviti

o shovívavosti a soucitu.

Lituji sleny, že tak pobloudila a že zapo-

mnla na vás, která jste jí byla pece díve tím

nejdražším.

Váš
Stank.

Prvodu pohebního se neúastnil, ale pišel

na hbitov, když kladli Olgu do hrobu ; nemohl

nevzpomenouti oné dívky, kterou vídal jako

student kráeti po ulici v tch krátkých šatech,

jemu tak milých. Netesknil po té dob víc, ne-

litoval jí, ale tklivá ta scéna, když rakev zasy-

pávali vlhkou, erstvou prstí, ten obraz skonu

lidské kehkosti, zavleklý k úzkému otvoru hro-

bovému tlail slzy trpkých pocit v jeho tiché

oko . . .

A jak opouštli hbitov opíral se již úpal

sluneních paprsk o jich záda. Byl teplý, mládím

kypící bezen. V polích zelenala se ozim. Jaro

rozevíralo pupeny kaštan, vroubících cestu

z Olšan.

» Hle jaro je tu « — poznamenal Stank,

sedaje do povozu, ekajícího ped východem ze
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hbitova. »Tenkrát bylo také jaro, když jsme se

k vám tady s kollegou pisthovali, milostivá

paní.«

»To nám bylo lépe,« mínila Anežka.

Hovorka pikývl instinktivn.

Stakovou myslí letla vzpomínka na onu vy-

cházku na »Nebozízek,«, myslí Anežinou za-

bleskl obraz námluv Hovorkových.

Oba sesmutnli . . .

Nemluvilo se víc.

»Jak bude dál ?« ptala se Anežka ve svém
nitru, pozorujíc Hovorku vedle ní sedícího. Jeho

oko bloudilo po polích lesknoucích se omlazenou

zelení . . .

Stank zkoumav hledl s tváe klidného

manžela na obliej Anežin, jejíž oko bolestí

zmdlené spoinulo na snítce konvalinky, již

utrhla z vnce sestina na památku.. Pozoroval

jemné tkanivo žilek, prosvitujících z bledé skrán
její a zaslechl odmený její dech. Zdálo se mu,
že spí.

Umdlela, myslil si a obraz ten zdál se mu
symbolem píštího života dvou tch lidiek. Pi-
jde-li kdy jiskra, která by oživila tu píliš ospalou

jednotvárnost jich spoleného života, který na

n v budoucnosti eká?

A když koár zastavil ped bytem Hovorko-

vých, objevilo se, že pes rachot kol Anežka
usnula a spala celou cestu . . .

»Pišla na mne mdloba, « omlouvala se.

»Hm«, poznamenal Hovorka.

VII.

Brzy pišla Anežka k poznání, že spánek,

ona okamžitá malátnost, která ji po pohbu pe-
mohla, byla pedzvstí velké události.

»Budu tedy pece matkou !« opakovala si n-
kolikráte. A navazovala na to poznání celikou

adu starostí, drobných a vtších, které vyplo-
valy te její nitro, díve tak rozhárané a neuko-

jené.

První, co udlala, bylo, že si opatila stroj

a zala šít košilky a prádélko všeho druhu. Ho-

vorka zdál se také být ponkud úasten tch
starostí, alespo nechodil již tak asto veer
z domova a peoval o .pohodlí ženino.

Pozval i sestru do Prahy, abj' paní pomáhala.

Byla to doba pohnutí, plná píprav, oekávání,

doba stálého rozruchu. Ale i tžkých nkdy sta-

rostí. Anežka byla slabá a asto postonávala.

Professor jevil potšení z toho obratu. A pi
návštv jedné — picházel te astji —- usne-

šeno, bude-li to dceruška, že bude vychovávána

zcela dle jeho zásad. I Hovorka musil v tom

povolit.

Professorovi zdálo se te asto, jakoby byl

k rodin té pikován. Piítal to jakési neviditelné

vibraci a sluování píbuzných duševních motiv,

které vyvraly v pohnuté duši jeho a duši Anež-

in. Bylo mezi nimi oné podobnosti duševních

hnutí, která iní ze dvou lidí takové pátely, že

druh v druhu vidí bratra. Blížily se k sob svými

náladami, svými vznty, svými názory . . .

A v té spokojenosti, která jej inila opt klid-

njším, konal pípravy na prázdninovou cestu.

Odejel do Norska. Norsko, se svými pobežími,

se svým bouným ovzduším moským plným

zmn, Norsko se svou mladou literaturou, beroucí

se po nových stopách umleckého snažení, lá-

kalo jej dávno již . . .

Použil s chutí volných prázdnin a oddal se

cestování s nadšením. Uvolnilo se mu.

Všímal si všeho, všímal si i ženské otázky

a seznámil se prostednictvím pítele s nkolika

ženami, spjícími na dráze ženského sebevzd-

lání k nové etap ženského ruchu emancipa-

ního . . .

Ženské typy norské národnosti mu impono-

valy. Našel zvláštní zálibu v tch štíhlých, urost-

lých postavách s tváí zdánliv chladnou, úctu

vzbuzující, ale pohnutých, ušlechtilých vznt.
Mnohé oko ho rozehálo, mnohá tvá vtiskla se

mu hloubji v duši.

Cítil roztoužení, když si vzpomnl na své

krajanky, u nichž v budoucnosti si sliboval téhož

nadšení, téhož vyrušení, téhož pokroku v otázce

ženské . . .

V Kristiánii došel ho dopis Hovorkv, v nmž
mu oznamoval narození dcerušky, a v nmž jej

žádal o kmotrovství.

Byl dojat. Vzpomínka pátel, dolétší k nmu
až sem k behu moskému, hála jej, tšila jej.

Odpovdl velým dopisem, odeslav do vínku
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své kmotence pání šastnjšího a lepšího po-

chopení života a jeho taj, než jaký bývá zpra-

vidla údlem novorozenkám jejího rodu.

Za trnáct asi dní, když se vrátil ze své cesty

do Prahy, pospíšil s návštvou u Hovork.
Posadiv se, se zálibou pohlížel na malou hol-

iku, jak se živ pohybuje na klín šastné ma-

tinky, jejíž oko lesklo se nadjí a netajenou

slastí mateské pýchy.

Porozuml té její radosti, chápal to její vzru-

šení, to rozpjetí její cit, jimiž zanášela malé,

drobné to tlíko vlastního plodu, v nmž skrýval

se snad obraz vlastní její duše.

Chápal ten bezmrný cit její a tu její ner-

vosní starostlivost, jež zírala z neklidného oka

jejího, kdykoli se k nmu obrátila s otázkou:

»Vite, že mn to dít neume, vite, že je od-

chovám ?«

Zdál se chovati tutéž starost.

Když odcházel, bylo již dosti pozd. V sadech

na Karlov námstí viselo již pítmí na vtvích

ke a stromoví, na nichž se zachvívaly proídlé

listy, zbarvené podzimem. »Hle, podzim je tu,

ani jsem se nenadál, « zvolal .professor.

Chlad blížících se dn íjnových pronikal již

i tlem jeho a sáhal do nitra, které zcitlivlo

prožitými dojmy a cestou práv podniknutou.

Tesknil a vzpomínal. Vzpomínal uptynulých

let, plných boj a píprav.

»Kam jsem dospl za ten celý as?« ptal se

sama sebe, pohlížeje na oblohu, jež, jakoby sj

vzdalovala, ozáena záplavou hvzd.

Vzpomnl si na moe, na Norsko . . . »O jsou

oni tam blíže než my zde? O jsou šastnjší,

klidnjší ?«

A myslil na tu naši budoucnost, když zel

tu oblohu vzdálenou a — povzdechl si.

A tesknota, jež kolkolem tlaila se v kouty

kovisek, v rozházené záhony, pod setlelé a se-

žloutlé listy, usadila se i v jeho srdci, jež tou-

žilo a Umdlévalo. Konec.

H. EMINGEROVÁ. PASTEL.
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V SNECH SLÝCHÁM UMDLENÝCH . .

Ohlasné, dlouhé chodby klášter

v snech udšených vídám nejastji,

kde lesklé oi bledých páter

pod lampou mžikavou se extaticky chvjí

;

kde mížením je vidt opuštné dvory

zšeilé stínem starých kaštan,

jež huí mdlobné, potácivé chóry

a kloní se ze strany na stranu

;

kde v sntích šeíku srub studny rozvalené

se dlí s ptáky o truchlivé sny,

když první stín se chvatný v houš tu vžene,

kam plakat chodí novic nemocný.

V snech slýchám umdlených jak stromy šumí

a rachot okovu, té mrtvé studni na dno

a v houští nemocný jak vzdechy novic tlumí,

když ve dvr padá podveerní chladno ....

VlGILIE.

Já pál bych si mít svalveer ped velwymi svátky

okolí plné ekání, vzduch omamný a sladký;

šeptání lidí zdušené, již k portálu se kupí

u chrám zpola pivených, kde varhan píval úpí.

Na pozdním nebi západním by fantastin vlál}'

korouhve mraen ervené, jež pozvolna se kalí

ve draperii ztemnlou; kéž kajícn se sklání

nad ložem slunce mroucího, jež mdle se smrti brání,

poslední zái vydechnouc, ve vlastní tonouc krvi.

... Na šerých dlouhých luinách by bludic kahan prvý

do temna mode vzplápolal jak ostré áblí oko.

By ohníky hvzd taslavé se vznesly pevysoko

!

By zvony rzných nuancí, jichž srdce dlouze bijí,

se kymácely, zpívaly: »Zvoníme vigilii ! «

Pak pál bych si být uprosted kdes šírošírých polí,

vysoce, slavn zpívat vše, co povznáší, co bolí

Svdomí.

Vy nevíte o boji se svdomím?

Když vaše sí se šerem napluje

a vže vysýlají první netopýry?

Vy nevíte o boji se svdomím?

Když noní mlhy dusné závoje

obtáí vítr kolem starých dom
a v slepých ulicích, kde není rozžehnuto

bloudící papíry svým šelestem vás straší?

Pod každým kroejem když dlažba smutn duní

a potrhaným mranem civí na vás hvzda
tak sama jediná! A vyítá tak tiše!

Pes z prahu zahnaný kdes nejist se choulí

a žaln vyje. Nemá domova.

Vy nevíte o boji.se svdomím?
Když nic vás nenapadá, nic, než modlitba

za všecky zoufalé, již utíkají k vodám,

k tm vodám mít, jež z dálky mrtv huí . . .

JAN OPOLSKÝ.
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Nálada.

ÍCdys v dusném veeru, jak bývá ped bouí,

u prosted ztichlých niv za mstem huícím

jsem potkal Náladu. Sla s hlavou sklonnou

a krokem tlumeným a volným a tak mdlým.

A ke mn pistoupla a zrakem zavlhlým

mi ve tvá pohlédla a mkkou rukou svou

mne lehce pojala a slova nemluvíc

mne vedla stále dál krajinou zmrtvlou.

A bloudili jsme tak po cestách zapadlých

u jezu stáli jsme, kde eka huela,

pod stromem sehnutým jsme v trávu usedli,

jež ve strnulý vzduch tak dusn vonla.

A zvolna tmlo se, my spolu byli dál

a poslouchali šum, jak od jezu se táh,

a v dálku zeli jsme, jak obas blýská se

a obzor zamžený jak potápí se v tmách.

A když jsem vracel se, šla se mnou mlky dál,

u msta stanula a prchla ped domy
— z nichž víný život vel — do pustých samot svých.

Já cítil k smrti až že po Ní teskno mi

!

ANT. BEBR.

Vrak.

Oceánem daleka

vrak mé duše plul,

obzor tml se pod mraky,

z dálky vítr dul

;

roztrhány plachty bílé,

marné tužby z mládí zbylé,

stže zlomen v pl.

Velký stožár ideí

!

Ku nebi až nl,
však ped boue orkánem

tásl se a chvl,

padl. A te v lana sedá

smutná upomínka bledá:

co jsem toužil, chtl.

Jako racek znavený

v duši klesla mou,

v lanoví mých myšlének

ozvala se tmou . . .

Marn . . . Odehnat se nedá,

odlétá, a zase sedá

v trosku rozbitou —

Soumrak lil se z daleka,

smutek vzduchem táh’,

a jen racka kvílení

vlálo v teskných tmách.

Jeho dumnou písní zpita

moje duše, troska zbitá

zmizí v hlubinách . . .

J. MACH.

/

Z
ELENÁ STUDÁNKA. — DRAMA
O JEDNOM DJSTVÍ. — NA-
PSAL J. LUHAVSKÝ.

(Chudobná svtnika malé chaloupky vysoko v horách.

Stny s opadalou omítkou, zdobené nevkusnými obrázky svá-

tých. Na nízké posteli sedí staec. V okn množství kv-
tin. Bean plazí se po stn kolem zernalých hodin

a koní nad obrazem Panny, jejž do polovice zakrývá. Teplé

ticho vane kolem, rušené pouze slabými údery kyvadla

hodin. Husté šero leží na všem. Ptáci v dálkách zpívají a

kdesi zurí pramen. Chvílemi silnji zahuí píse les. Není

to klid štstí co se kolem rozkládá, ale melancholický, trapný

klid oekávání.)

D cl. Otevi dvée, Kristo, aby sem mohlo

slunce. Vidíš je?

Krista (oteve).

Dd. Tak fialov svítí a kývá dlouhými pa-

prsky na mne . . . Ó, pijdu, pijdu se pitulit.
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(Krista stojí stranou ve dveích s rozpoutanými vlasy. Hlavu

její s podobou Madony intensivn osvtluje záplava rudých

ervánk. Hledí úsmvn do vnit svtnice, kde stíny veera

honí se s vpadlými paprsky a její postava tvoí veliký, ne-

uritý stín.)

Poj ke mne, dít . . . Slyšíš to burácení? Tam
venku, v horách — slyšíš je? Všecko se chvje

pod ním. (Stlumeným hlasem tajemn.) 1 0 pišlo sv-
domí, Kristo . . . Bojím se, že k nám pijde

také . . . Ale když bude slunce svítit a ptáci

když budou zpívat — neodváží se . . . I ty u mne
zstaneš, Kristo . . . Mám rád tvou teplou pí-

tomnost — vi, že zstaneš? A po celou noc...

Krista. Zstanu, ddoušku, zstanu — —
a ráda zstanu. Tak jsi tu vysoko, ddoušku —
vysoko — oblaky líbají tu tvoji chaloupku a

hvzdy se sem dívají mnohem dvrnji . . .

Jako princ njaký jsi tu, ddeku, jako zablou-

dilý princ . . .

D d. Zemdlený princ, dátko, k smrti zna-

vený.

Krista (náhle rozradostnna). A povídat budeš,

ddoušku, povídat. Tu smutnou pohádku o bílé

žen, jež ped tvou chaloupku chodívala do ze-

lené studánky máet své rusé, dlouhé vlasy . . .

Zaal jsi již jednou. (Prosebn.) Budeš, ddoušku?

Dd (vzrušen.) Dnes ne, dátko, dnes ne . . .

HroZlm se toho burácení. Hnvala by se ta bílá

dívka, hnvala •— oh, vím to jist . . .

Krista (laskav). Oh, ne, ne, (urit) dnes se

nikdo nemže hnvati — v takový milý, radostný

veer . . . Slyšíš ptáky? Tak vesele nikdy nezpí-

vají ... A tolik vní kolem jde — tolik vní . . .

Mám je vpustit oknem, ddoušku, mám?

Dd. Ne, dátko — neotvírej okna — mohl

by sem zabloudit tajemný host, co kráí po ho-

rách ... I dvée potom uzavem až slunce za-

padne . .
. (Pauza.) Slyšela jsi mluvit vodní mže,

Kristo ?

Krista. Ne, ddoušku.

Dd. Mluví o plnoci, dít, za rok dvakrát—
když den trvá nejdéle a když první babí léto

polétá . . . Dnes budou mluvit — i v zelené stu-

dánce budou mluvit. Nesmíš tam, dít, nesmíš . . .

Krista. A pro, ddoušku? Pro nesmím,

ddoušku ?

Dd. O smrti mluví — té temné píšee šast-

ných, miláku.

Krista. Nebojím se, ddoušku!

Dd. O konci nám drahých, dít. (Pauza.) Ne-

pjdeš, Kristo?

Krista. Ne, ddoušku, nepjdu. Ale vi, ty

budeš povídat — usednu tiše k tob a ty pi

záivém západu budeš povídat tu tesknou po-

hádku o rusovlasé žen — a uvidíš — i ptáci

se utiší a pilétnou poslouchat a vodní rže sem

budou naklánt své bílé kalichy a zapomenou
povídku o smrti, nebudou vštit a jen budou

vzpomínat, jak smly kdysi také líbat krásnou

rusovlásku . . .

Dd (pochvíli). Je to tak dávno, dít, tak

dávno. Tenkrát byli lidé ješt dobí, Kristo. Ru-

salky chodily k nim — v lét k bystinám, kde

bez bázn koupaly pi zái msíce svá prsvitn
bílá tla a v zim na pástkách, ukryty ve lnné
kužely poslouchaly naše horské, tajemné po-

hádky ... To jsem byl ješt mlád tehdy, Kri-

sto — veselý junák . .
. (pauza). Kristo — nkdo

k nám jde — neslyšíš? Kolem okna kráí —
zavela jsi dobe, Kristo ?

Krista. Dobe, ddeku, utiš se... (Pauza.)

Dd. K naší studánce chodívaly také. Toužil

jsem je spatit, ale marn. Až jednou — když

zapadalo slunce — uvidl jsem u studánky bílý

pás. Vzal jsem jej — byl jako z mlhy tkaný —
a odkvapil dom. (Ustrašen.) Již zase ten šelest

kroej. A slunce zapadá . . . Zpívají ješt ptáci?

I ty hlasy umírají kdesi v daleku.

Krista. Mám uzavít dvée, ddeku?

Dd. Ui tak, Kristo-—-zapadlo slunce, za-

padlo —- — v krbu lou zapálíš, Kristo -— bude

nám sluncem a já nechám vzpomínky zpívat do

naší samoty . . .

Krista (po chvíli). Povídej, ddeku — po-

vídej -— -— —
Dd. Ale musíš být ticha — docela ticha.

(Pauza.) V noci kdosi ukal na okno mé komrky.
Byla to ona. V msíní zái stála pede mnou
bílá a krásná a se slzami ve zraku mne prosila

o navrácení pásu. Uvedl' jsem ji do své ko-

mrky, zaplavené svtlem msíce a noc ta byla
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mou nocí svatební — nocí mého štstí . .
.
(Vzru-

šen.) Postav se, Kristo, ku dveím — opi se

o n — kdosi cválá kolem — oh, jaký to di-

voký shon — jsou dva —- slyšíš? Jeden stojí

u okna — tžce oddychá — — — nkdo sahá

na dvée, Kristo !

!

Krista. Nikoli, ddeku — to vítr se o n
opel.

Dd. Vítr — vítr -— oh, to není vítr, není —
(Svtlo na krbu se matn míhá, chvílemi vzplane a ozáí

celou svtniku. V dálce se rozpoutává boue.) Ticho. To
je podivné ticho, Kristo! .Slavné ticho! I ty ho-

diny njak zmlkají —- — — Oh, takové neko-

nené ticho.

Krista. Bouka se blíží, ddeku.

Dd. Mýlíš se, dít, mýlíš — to není boue —
vždy je ticho . . . (Hukot boue se stupuje, na okno

dopadají dešové krpje.) Chceš znát celou mou po-

hádku ? Poslyš : má rusalka žila u mne dva dny

a utonula — v zelené studánce utonula. Našel

jsem ji s vodní rží v ruce, mrtvou. Tenkrát

jsem pestal vit, Kristo ... A víc vodní rže
ve studánce nerostly — až zase letos . . . Chá-

peš, dátko ? Dnes budou mluvit, pedpovídat —
dnes — za chvíli . . .

Krista. Ddeku, ddeku!!

Dd (v extází). Dnes svdomí kráelo po ho-

rách a ví o mn . . . Vidíš, jak sem hledí oknem?

A tam — tam sedí skreno v kout —- ty še-

divé, smutné oi, ty!! A na dvée kdosi buší

odmen buší . . . (Skoro jásav.) Slyšíš ty zvony ?

Na všech horách se rozzvuely . . .

Krista. Ddoušku, ddoušku!

Dd. To je slavnost návratu... Otevte —
dvée — Ona pijde — slyšíte — van nekone-

ných perutí ?

Krista (oteve. V zablesknutí je vidt zelené svtlo

nad studánkou a svtlý stín mává vodní rží a slavnostn

se blíží k chatri.)

Dd (v agónii, mluví trhan). Hle, mluví bílé ruže

— ky—nou mi, kynou . . . Vidíš — ty stíny —
ten tmavý ustoupil — svtlý se blíží . . . Jdu

!

Jdu radost-—n! . . . Halelujah! — — — — -—
(Bílý zjev stane ve dveích a celá jizba vzplane jasem. —
V dálce zaburácí hrom.)

J. PANUŠKA. NOCTURNO.
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Kronika. - ze zapomenutých kapitol.

Život výtvarných umlc pražských od dob

národního probuzení byl ilý a vykazuje kapitoly,

o kterýchž obas zmínku uiniti bude z rzných

píin zajímavo. Nemluvili vždy jen výtvarnou svou prací;

když bylo teba, povdli jasn slovy žádosti, touhy a ná-

hledy své. Máme po ruce z nedávné doby dv kapitoly,

které tvoily projev znaného potu umlc pražských;

teme na nich podpisy šestaticeti umlc rzných smr a

odbor, kteí v etn navštívených schzích pojednávali na

poátku roku 1893 o závadách touženého rozvoje výtvarného

umní v echách. Vybíráme ásti podstatné:

Protokol schze ze dne 18. února oznauje, že hlavní

závadou rozvoje umní výtvarného v echách je nedostatek

pochopení práce výtvarné a vidí možnost nápravy v sou-

innosti literární vychovací; výsledek porady první shrnuje

v tchto vtách :

Politický boj, boj za práva národa našeho, zatlauje v li-

stech denních do pozadí jiné, pro povšechný rozvoj kmene

našeho dležité zájmy a mezi nimi i ony, jež duchovní

innosti se týkají. Pirozeným vývinem pokroilo u nás po-

rozumní pro umní literární i hudbu, ne však ve stejném

pomru porozumní pro umlecké práce výtvarné, ehož ne-

poslední píinou je, že pi nedostatku samostatných statí

o umní v denních listech našich scházely dosud pouné

lánky o dležitých zjevech a otázkách umleckých. lánky

takové, mají-li prospívati, tu v nich vždy pamatovati jest, aby

budily zájem a šíily porozumní pro umleckou innost do-

mácí, aby byly prostedníky mezi umlcem a obecenstvem.

Tento úkol sprostedkující a vycbovávací posvcen býti musí

úctou ku vší cenné, poctivé práci, a objeví se

ona kdekoli, a touhou za neustálým rozkvtem a

zdarem jejím. lánky, které tohoto posvcení postrádají,

jež psány jsou jednou s ohledem na osoby, jindy beze serios-

nosti a opt jindy bez odborné znalosti, nemohou pi nej-

skvlejší form stylistické pispti k šíení správných názor

o umní v kruzích širších — ony nejenom že nepispívají

ku zdaru vci, nýbrž zpsobují jednak zmatek v kruzích

neodborných, jednak roztrpenost v kruzích umleckých. —
Umlci, shromáždní zatoužili po tom, aby tyto spolené ná-

zory jejich došly uvážení a uznání v denních listech a aso-

pisech našich a zasteskli nad obvyklým zpsobem anonym-

ních kritik, psaných snad s dobrou vlí, ale asto beze vší

znalosti odborné, nkdy pak docela bez náležité poctivosti

a nestrannosti.

Úvahy a stesky tyto, ve valném shromáždní umlc
pražských pronešené, našly pak projev v této, eknme, reso-

luci : ..Rozšíenjší listy eské denní i týdenní mjtež stálou

rubriku, vnovanou umní výtvarnému, ve které by vcnými

a pounými lánky byl buzen zájem pro výtvarné umní do-

mácí. Rubrika tato nech svena jest péi odpovdného refe-

renta výtvarného, který jmenem svým ruí za obsah lánk
uveejnných; referent ten nech jest redakcí upozornn, že

úelem lánk takových jest ne aby byly soudnou stolicí pro

umlce, nýbrž prostedkem k šíení pravého porozumní

umní výtvarného v širších kruzích. Pi kritice odborné nech

podepíše se pisatel plným jmenem, nebo není slušno, aby

ten, jenž nechvaln jmenuje jména tvoících umlc, sám

veejnosti zatajen zstával. — Listy denní mjtež náležitou

pozornost k otázkám umleckým, všímejtež si dležitjších

soutží umleckých, jichž vypsání uveejujtež laskav v den-

ních zprávách na vynikajícím míst a to nejmén tikráte za

sebou, aby neunikly pozornosti nejen umlc, ale i tch, kteí

se o vci umlecké interesují. Nemenší dležitosti pro zdar

domácí práce jest i to, aby v asopisech popáno bylo místa

steskm proti nesprávnostem konkurrenního ízení.

«

Ve smyslu tohoto usnešení dopsáno bylo všem denním

listm a elným asopism pražským s podrobným oznae-

ním, v jakém smru by listy naše k šíení porozumní pro

práci výtvarnou pispti mohly. V málo jen pípadech došly

dopisy ty vbec povšimnutí a zjistiti výsledky jich stží by

se podailo A tak umlecké otázky i veliké dležitosti za-

padají u nás dále ve spoustách prachu denním ruchem zvíe-

ného v naprosté nepovšimnuti, a když již je nevyhnutelno

jich se dotknouti, stává se tak zídka kdy vcn a tak, aby

z toho svtlo vyšlo; otázky umlecké obyejn mlhy zahalí

a vtry zanesou vždy stejn, a již jde o postavení pomník,

a jde o úpravu Prahy, a se jedná o naše umlecké insti-

tuce, a o innost umleckých spolk, a o zachování um-
leckých památek, a o zajištní správnosti pi veejných sou-

tžích umleckých, a jde o zajištní rozvoje domácí práce

umlecké i emeslné, a jde o zjevy škaredé, volnému rozvoji

umleckému sebe vícebránící — vždy z nkterého konce zved-

nou se milosrdné mlhy, které pláštm svým zakryjí záleži-

tosti ony a zabrání, aby se o nich vcn hovoilo. Je to ná-

hoda, je v tom úmysl? Kdož ví! Faktem však zstává, že

zájem o záležitosti tyto jest tak chabý?, že listy naše doposud

zídka kdy vnují jim pozornost zaslouženou. Jist že i na

umlcích jest veliká v píin té vina.

Protokol schze ze dne 3. bezna tlumoí pronesené ná-

hledy a pání takto

:

Co druhá hlavní závada oznaena byla jednomysln malá

uvdomlost naprosté povinnosti oproti práci domácí, která

káže, abychom se omezili pi vší duchovní innosti vbec, a

zvlášt ve vcech umní se týkajících, na vlastní síly své.

Píiny druhé této osudné závady pro rozvoj práce domácí

nelze snad ani jinak oznaiti, jak by bylo lze vysvtliti sob
zjevy ony neblahé, tak zhusta se u nás vyskytující, které pro-

zrazují, že pes skrovné poteby umlecké a pi nepopiratelné

snaze a nadání umlc a sil domácích, jichž není pece ne-

dostatek, vypomáháno bývá asto umleckou prací cizí. Ne-

pekvapovalo by jednání takové pi jednotlivcích aneb kor-

poracích nepátelských avšak v poslední dob astji se

stává, že i spolenosti domácí, eské obce i korporace, jež

vlasteneckými se zovou, objednávají za eské peníze umlecké

práce za hranicemi Cech u umlc a závod cizích.*)

*) Zápisník schze ze dne 3. bezna zmiuje se o celé ad
hích v tomto smru uinných, zejména o dkanském chrámu
v Praze, kostele Vyšehradském, Karlínském a Vinohradském, jichž

dek. malíská výzdoba byla poízena lirmou malískou z Vídn,
dnes bychom musili k híchm tm opt nové pipojiti. Zmíniti

bychom se musili o slovu radikálního pana obecního staršího Storcha,

jenž nenalezl mezi eskými architekty jména, které by mu dosti

zvuelo a musil hledati rady jednak u lena nmeckého spolku zdej-

šího, jednak u vídeského architekta Krieghammera — zmíniti by-
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Zjevy takové jsou po jednomyslném soudu umlc, kteí

schzím zmínným obcovali, tak smutným svdectvím naprosté

neuvdomlosti o pedních cílech národních a o významu

práce umlecké v kulturním žiti národním, že by zhoubno

bylo míjeti zjevy takové mlením a nevšímavostí
;
tu nezbytno

pro zdar duševního života národního, pro zdar umní domá-

cího na n upozorovati a všemi silami psobiti k jich zamezení.

Není málo pípad takových. Ony zevrubn uvedeny zabíraly by

celé stránky. Ve vtšin pípad tch nelze mluviti o zlé vli ob-

jednavatel, avšak ony zejm svdí, že nebyl u nás doposud

všestrann vystižen pravý význam vlastenectví, které jest pece

jedin pirozeným zpsobem, jímž mže každý svým dílem, dle

velikosti svých sil, dle místa, v nmž mu psobiti jest, pí-

spívati k všeobecnému povznešení. Proto vidí se býti umlcm
výtvarným teba, aby k zamezení zjev uvedených šíen byl

pedevším a to všude správný názor o vlastenectví, aby byl

objasován a prohlubován. Nynjší pojem o vlastenectví

jest namnoze ješt takovým, že není divu, že z mnohých

stran byl diskreditován. Vždy považováno jest vlastenectví

za nco, co není v žádném spojení s náležitým názorem

svtovým, ba co jest i mimo pirozenou životní morálku.

Jest pouno pihlédnouti, jak se jen ponenáhlu vyjasoval

názor o vlastenectví. Do nedávná stailo k nmu velmi málo;

vlastencem byl zván, kdo se nestydl esky mluviti, rodina

jeho mohla býti pi tom nmeckjr vychována, jeho dm mohl

býti uzaven všemu domácímu duševnímu hnutí, všem zje-

vm jeho — stailo k vlastenectví naprosto uznávati právo

na bytí národa eského.

Bohudík neplatí a nestauje více tento názor o vlaste-

nectví, avšak dnešní názor jest doposud o málo hlubší. I dnes

setkáváme se se zjevy, které o tom svdí. Nejsou ídkostí

opery eské na nmecké libretto, písn na cizí slova, cizí díla

umlecká v eských domácnostech, mstech, místech, kde

domácí práci nezíme, a podobných vcí více. Vru, že až

vystihne se hluboký význam vlastenectví, až ono nebude

jen prázdným zvukem, až nabude významu pro jednání a

iny každého z nás, pak pece nebude možno ono neblahé

protžováni cizího na úkor vlastní bytosti národní a práce

domácí.

Proti náhledm svrchu pronešeným mohla by se snad

i v dnešních dnech vyskytnouti námitka, ku p. že pi za-

opatení výzdoby umlecké, pi zaopatení dl umleckých

má rozhodovati jedin cena díla bez ohledu na smr a ná-

rodnost pvodce jeho, ta vnitní cena, která podmínna není

okolím, v nmž dílo umlcovo povstalo, a že plní nejlépe

vlasteneckou povinnost svou ku p. ti, jimž jest se starati o vý-

zdobu nkterého kostela v Cechách, když pi volb její ne-

víží se úzce na hranice zemské neb národnostní hledíce jen

k tomu, aby zaopatili pro chrám umlecké dílo absolutn

chom se musili o skvlé zakázce pán Rotov nmecké firm Rohr-

sov, kterou — akoliv z nákladného zaizování celého domu to

byl jediný výdlek Nmci poskytnutý osobností o eské umní jinak

velice zasloužilou — na praný pibil sice náš nejvtší žurnál, ale

pi tom tém souasn doporuovati se neostýchal divadlo »Varieté»,

aby bylo plnno eskými návštvníky bez ohledu na to, že jeho n-
mecko-israelitská zpráva pí provedení rekonstrukce znaným ná-

kladem o eském umní a prmyslu pranieho nevdla: architekt

Nmec, štukatei Nmci, malíi Nmci. Vesms Nmci z rzných
konin Evropy. To však nevadí, jen když je reklama eská!

nejlepší, a ono již pvodu domácího, neb a jest cizí. Mnozí

praví ješt dnes: Umní jest mezinárodní, jest kosmopolitické,

v nm není hranic, jest šosáctvím omezovati je úzce.

Proti námitce takové staví eští umlci výtvarní následu-

jící otázky:

Jak by se byla vyvíjela z poátku tohoto století literatura

domácí, kdyby se dle této zásady bylo jednalo, dle zásady,

která jest jasn obsažena pi lánku o eské literatue

v Brockhausov Lexikonu z r. 1837, kde se praví, že jest

bláhovo vzdlávati malou zakrnlou zahrádku domácí eské

literatury, když kolem kynou vábné háje literatury nmecké.

Bylo lze tehdy, na poátku tohoto století srovnávati domácí

literární produkci s onou Nmc? A pece jak nezbytnou

byla práce prvních pstitel domácího písemnictví tch nai-

vních lidiek, nechápajících dostaten dobrodiní cizí kultury,

nad jichž prací pohrdav nosem se krilo, kteráž však pece

nesla blahodárné — obdivuhodné ovoce. Zda by se bez práce

tchto prvních naivních nadšenc byla domácí literatura kdy

byla probrala k zjevm, jakými byli Celakovský, Kollár,

Erben, Hálek, Neruda, Heyduk, jakými jsou nyní Zeyer, Cech,

Vrchlický, z nichž každý novou notou zapl v domácím

umní básnickém? Bylo by umní ono té výše dostoupilo,

kdyby se zde byla nastoupila cesta, jaká se nastupuje u nás

tak asto i nyní ke škod výtvarné práce domácí ?

Je umní kvtem kulturních snah národa, ono zkvétá

v píznivých okolnostech z kmene a vtví duchové innosti

národní. Nemají-li ony vlastních kvt, tu marné jest zdo-

biti je kvty cizími a dje-li se tak pece zpsobem nepiro-

zeným, stává se tak marn, nebo z kvt tch ovoce ne-

vzchází. Však pstuj í-li se pece kvty cizí a zanedbá-li se

pée vlastního kmene, ujímá-li se mu pdy, vzduchu a vláhy,

tu zejm heší se na vlastním žití národním.

Nejvyšší díla umlecká, která jsou vrcholem vší duševní

innosti, vší dovednosti rukou, vší síly ducha a hloubky

citu, jsou vždy krev krve, duší duše, srdcem srdcí národa

a pdy, na které vzrostly. Všechna díla taková, na nž s ob-

divem hledí djiny vzdlanosti a djiny umní, všechna díla

tato jsou ist národnosními. Velikostí svou však staly se

majetkem všeobecným, celý vzdlaný svt vidí v nich vtleny

své snahy, jsou mu vzorem a zídlem pouení a síly. Díly

takovými pispívá náiod k rozhojnní vzdlanosti povšechné,

plní úkol svj v rad národ ostatních, v nich vtluje ve

form nej dokonalejší bytost svou. Díla ta jsou pvodem
a celou bytostí svou národními, však významem svým a úin-

kem mezinárodními.

K úspchm eské práce umlecké hlásí se a to právem

celý národ. Veliká díla, za nimiž dív neb pozdji dostaví

se ocenní všeobecné, nebývají jen zásluhou jednotlivcovou;

k jich vzrstu, zkvétání, uzrávání psobí pda, na které

vznikly i pomry v nichž vzešly. A protože lesk úspchu

eského díla padá nejen na umlce, jenž je vytvoil, ale i na

kmen z nhož pochází, jest povinností tohoto ze všech sil

pispívati k zúrodnní pdy a k upravení pomr, aby díla

taková vznikati a vyvíjeti se mohla.

Což by bylo bývalo možným, aby byla vznikla opera

eská, kdyby se bylo nedostalo místa Smetanovi psobiti

na domácí pd ? Byla by vznikla opera eská, kdyby Sme-
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tana nucen byl setrvati ve Švédsku? Mli bychom opery

eské, kdyby nebylo jevišt domácí oteveno bývalo práem
jeho, nebo kdyby snad opery Smetanovy byly psány pro

Švédy a Nmce, kdyby k nim podklad nebyl vzat z eského

svta, z eského žití, z eských bájí? Byla by vznikla koruna

všech prací Smetanových, velkolepá píse »Má vlast« na

pd cizí, pod vlivem svta cizího ?

A mže nkdo namítnouti, že nemže podporovati snahy

umlc eských niím, že nemže niím pispívati k usku-

tenní a rozkvtu práce domácí? Vždy každý, kdo jest

pístupen pojmouti dílo umlcovo, kdo v duši radost cítí

pi pohledu, poslechu eské básn, písn, eského obrazu,

sochy, stavby neb i díla emeslného, kdo budí zájem

pro n v kruhu pístupném, kdo hledí se vzdlati, aby

schopen byl chápati dílo umlcovo, psobí již nco, co

jest nepopirateln v prospchu eské práce umlecké. A to

možno jest pece každému bez ohledu k pomrm a po

stavení, v nmž žije. Však mnoho jest i tch, kteí mohou

psobití a prospívati i jinak ku prospchu práce domácí.

Nespoetné jsou sumy, jež padnou v domácnosti k za-

opatení bezcenných cetek jinde vyrábných, které by nahra-

zeny mohly býti pedmty umleckými práce domácí. Jest

mnoho jednotlivc, kteí a mohou, nezaopatí sob bhem
let ani jediné cenné práce domácí, kteí vydávajíce znané
obnosy, necítí nijakých povinností, aby obnos takto vy-

daný nesl užitek zvýšený podporováním vzrstu a mohut-

nní produkce domácí.

Ješt jedné námitky jest se dotknouti. Praví se, že ob-

jednáváním a penášením cizí umlecké práce do ech mže
nalézti práce domácí vhodné vzory, jimiž lze nedostatené

umní domácí obroditi. Nehledíce k tomu, že námitku takovou

pronésti snad mže jen ten, kdo nezná vbec neb jen povrchn

djiny kulturní a historii umní, kteráž naznauje, jakou cestou

se bral rozvoj duševní národ, tvrdí umlci eští, že neschá-

zelo echám, které leží takka v srdci Evropy na rozhraní

dvou velikých kulturních svt, že nescházelo jim a nikdy

scházeti nebude rzných vliv cizích blahých i neblahých

bez všelikého jich vnášení. Umlci výtvarní poukazují dále

k tomu, že vtšina umlc domácích za zdokonalením svým

studuje památky cizí na míst jejich povstání, kde jedin

jest možno vystihnouti plný význam jejich i souvislost se

životem kulturním toho kterého národa.

Umlci shromáždní poukázali dále i k tomu, že u nás

nescházelo a dosud neschází množství tch, kteí piln o to

se starají, aby umní domácí nebylo isolováno, kteí více se

starají o pstování a šíení vzor cizích než domácích. Spíše

jest toho litovati, že nedostává se práci eské dostatená

pée i se strany naší, ehož zejmým dokladem jsou musea

naše a galerie, v nichž práce eská poáde jest odstrenou

popelkou. Jinde by zjevy takové byly nepirozenými, u nás

pak jeví se ony pímo samovražednými vzhledem k tisíci-

letému boji, který tžko i nám vybojovati bude, pakli ne-

umožníme, aby podporován byl svérázným umním a vy-

datnou pvodní umleckou inností. K tornu pak je teba,

aby v neetném národ riašem šíilo se zde rychleji než

dosud pravé uvdomní o národních cílech a pravých cestách

k nim. Jest teba znáti významu práce domácí, její cenu

v kulturním našem žití a jest teba sebrati všechny síly,

které podmiují zdar její a brániti, aby silami tmi marnno
nebylo. Pispti zde mže každý v mezích síly své.

K tmto dvma kapitolám na nž snad i se strany umlc
bylo zapomenuto, pipojujeme dnes jiný projev výtvarných

umlc, kterýž nepostrádá asovosti ve dnech, v nichž proti

náhledm poradní komisse umlecké v píin úpravy malo-

stranského námstí se postavily náhledy celé ady zástupc

obecních, jak pevn pesvdeni jsme, v neprospchu Prahy.

Projev takový vyvolán byl touhou po zajištní Prahy, jak

vzhledem k zachování jejího iázu a umleckých památek

hlavn stavebních, tak i vzhledem k upravení ástí nov se

tvoících, lépe eeno, projev ten vynutily množící se obavy

nejen o starobylý ale i malebný ráz dosud krásné Prahy.

Jemu pedcházela ada projev majících vztah k zachování

jednotlivých stavebních a výtvarných památek pražských.

Nkteré z projev tch vzešlých v Umlecké Besed a Spolku

architekt a inženýr král. eského byly výsledné, valná

ást jich výsledku nemla, a bylo by žalno podrobn je zde

vypoítávati. Po delších nejdíve soukromých pak spolkových

úradách podán byl rad mstské pamtní spis tohoto znní

:

»Není výmluvnjšího svdka o zpsobu života, o vzdla-

nosti a dovednosti nkteré kulturní doby nad památky vý-

tvarné, hlavn stavební. Pakli již jednotlivé z nich projevují

ráz své doby, tím více iní to soubor jejich, jakým je ást

msta neb msto celé, a to tím spíše, jelikož s rozvojem

umní stavitelského pokraovala pravideln i dovednost v úel-

ném a vzhledném seskupování staveb.

Umní stavitel vrcholilo v dovednosti té, a mnohá stará

msta hlásají krásou a rozvojem svým nejen o výši umní,

nýbrž i o péi obcí, které umní toto využitkovati dovedly

v zájmu svém i budoucích.

Žel, že s povšechným umleckým úpadkem v první polo-

vici tohoto století pokleslo umní stavební a s ním i vzácné

umní úelné a ladné úpravy mst. Stalo se tak jinde, stalo

se tak i u nás. A teprvé v druhé polovici tohoto století s po-

nenáhlým rozvojem umní výtvarného piinním hlavn vy-

nikajících umlc picházelo se k poznání zapomenutých již

zásad umní stavebního a ku vdomí panující jednostrannosti,

která ohrožovala a hrozila zniiti cenné ddictví dob minuljrch.

Od doby té vnují obce zvýšenou pozornost úprav svých

sídel, dovolávají se pi tom znova pomoci a rady umlc
a odborník a snaží se všemožn nakroiti nejjistjší cestu

k zajištní rozkvtu nových ástí svých mst, a peují co

nejúzkostlivji o zachování starých, cenných ústedí jejich.

Jest pirazeno, že výslednice pée té jest zaopatení náleži-

tých cenných plán úpravních, v nichž by, jak jen možno,

vyvršena byla dovednost umlecká se znalostí hlavn všech

poteb bytu, spojení (komunikace) a zdravotnictví. Vkus a umní
jsou tu hvzdy vedoucí. (Na radnici íká se »vedlejší«. Po-

známka red.)

1 naše obec obracela v dob nedávno minulé zvýšenou

pozornost úprav Prahy. Zanedbané a poškozené historické

a umlecké památky byly nákladem a péí obce obnovovány,

a vedle zlepšování závad zdravotních, zajišováním dobré

pitné vody, upravováním kanalisace, snaženo tu bylo hlavn

dosíci zlepšené komunikace.
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A. WIESNER.

Rozvoj Prahy a touha po dkladné náprav a to hlavn

v ohledu zdravotním, pivedly obec k dležitému podniku

assanace a po pedchozích pracích pípravných stojíme nyní

na prahu dležitého pro Prahu období jejího petvoení, její

renessance. V brzké dob pestavena bytí má znaná ást

Prahy, jak naznaeno jest obvodem assananím. — Obvod

ten piléhaje k historicky památným námstím staromstským,

spojovati má nejživjší a nejobchodnjší ást msta s ná-

bežím obráceným ke krásné stráni Letenské od monumen-

tální stavby Rudolfina až k mostu Františka Josefa. Nov
upravená ba vtšinou i pestavená tato ást sousteovati

má v sob ruch obchodní, jenž podnícen bude zamýšlenj^m

pístavištm u mostu; ona obsahovati má zdravé byty, nád-

hernjší v ulicích a námstích vtších, menší a levné v tichých

ulicích postranních, v ní umístny býti mají nové budovy

veejné, které sluší pipojili ladn k umleckým a histo-

rickým stavbám z dob minulých, rovnž jako zachovati tyto

v plné neb zvýšené jich psobivosti.

Nová tato ást odstraniti má závady a nedostatky zdra-

votní, ona upravena býti má pro píští veky jako vhodný

útulek, vyhovující po všech stránkách potebám doby, ona

uskuteniti má pomocí všech initel, jež jsou na snad, vše

to, co na jiných místech Prahy pro pekážky pro tu dobu

nepekonatelné upraviti nelze.

Ješt nepikroilo se k provádní pro vzhled Prahy d-
ležitého podniku. Doposud vykonány byly jen pípravné

práce, které hledly zajistiti zdar a rozkvt píští nové ásti

msta, hlavn po stránce veejného zdravotnictví a úelného

spojení. Výsledek dosavádní práce pípravné zíme v uzá-

konném úpravním plánu obvodu assananího.

A tážeme-li se jak a pokud vyhovuje plán tento i poža-

davkm vkusu a krásy, zda zajišuje vhodné a žádoucí upra-

vení historicky dležitých námstí, okolí umlecky cenných

neb djinn významných budov, ptáme-li se, zda jest pi
nm vzat náležitý zetel k jich zachování a takovému upra-

vení, které k jich prospchu provésti lze, tážeme-li se, jak

zajišuje plán assanani vábný vzhled s protjší strán le-

tenské a s povýšených míst Hradan a Malé Strany, pihlí-

žíme-li, jak šetí všeobecn již uznaných zásad a pravidel

pi úprav mst, a jak šetí základních myšlének založení

msta našeho, v nichž kotví svéráznost Prahy, tážeme-li se,

zda hospodárn si poíná a zda hmotn s to jest zajistiti zdar

obci, tu na všechny tyto otázky zní odpov neuspokojující

i tehdy, kdy ke práci vykonané pohlížíme co nejshovívavji.

Právem lze vytýkati úpravním plánm assananím, že

nešetily zvláštního vky nezmnného rázu Prahy a to ze-

jména pi úprav skupiny svérázných námstí Staromstských,

které assananími plány ureny jsou ke zmnám, jimiž se

vzhledu jejich neprospje, aniž by se pi tom získalo po

stránce jiné. Jim právem vytýkati lze, že nešeteno bylo pi

nich naprosto momentu umleckého, však ani v ohledu na

hmotný prospch obce nevykazují ony njakých pedností.

Úpln bylo pi nich pehlédnuto jak i hospodásky výhodno

jest upravení význaných zajímav seskupených ústedí, a
již náležitým, na vhodných místech rozšíením pímých ulic,

a upravením malebných prhled na stávající monumentální

stavby.

Nešetrn si plány ty vedou k cenným neb zajímavým

památkám doby minulé v dležitých místech, nepihlížejíce
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k duchu a podstat pvodního založení, libovoln neb z jedno-

stranných dvod navrhují zmny neprospšné pro vzhled

Prahy, anižby za to poskytovaly jinde náležitou náhradu.

Však kdyby všeho toho nebylo, kdyby úpravné plány

pro obvod assananí byly pdorysn dokonalými, zda stailo

by ustanovení smru polohy a šíky ulic a námstí, aby

jimi zajištny byly alespo hlavní rysy žádoucího, touženého,

ladného zjevu, zda nesluší tu vedle pdorysného obrysu

stanovití pedem i obrysy výškové a to alespo hlavních

píštích stavebních skupin a za píinou tou postarati se

v as u umlc o perspektivní ideální projekty hlavních

prospekt a to hlavn v okolí památných monumentálních

budov?

Není-liž teba zajistiti již pedem výhodné místo pro bu-

dovy veejné, pro budovy monumentální, eventueln i pro po-

mníky, a urití takové dlení parcel na dležitých místech,

aby jimi, když ne zajištno, alespo umožnno bylo vkusné

a ladné vyešení?

Zdaž nebylo by též pi rozsáhlosti obvodu assananího

žádoucno sousteovati poadem celou innost na nkterá

hlavní ústedí a od nich vycházeti postupn na strany?

Zdaž by však pedevším nemly býti ustanoveny nedo-

tknutelnými okresy historicky a umlecky památných staveb?

Zdaž by neslušelo i toho dbáti, aby se na rázovitých ná-

mstích a ulicích Prahy stavlo tak, aby tím porušován nebyl

celkový, právem námi i cizinou obdivovaný vzhled Prahy?

Zda-li by nemlo vším právem zabraováno býti tomu,

aby na úkor krásy msta, na úkor vynikajících a všeobecn

obdivovaných pohled na Prahu, pedstavovány byly vysoké,

nevzhledné, místo nad vší míru vykoisující budovy, jimiž

obec olupována jest o majetek nepopiratelný všech svých

K ŠPILAR.

oban, kterýž oceovati musí i ti, kdož nemají zvláštní um-
lecké vnímavosti.

Je Praha práv svým malebným vzhledem, svou staro-

bylou krásou, hledaným a po staletí navštvovaným místem

od tisíc cizinc, jichž návštvy pevedeny jsouce na suché

cifry píjm, representují obnosy, o nž obec pivedena bude,

pakli v as nezabrání zastavování a ohrožování dležitých

malebných prospekt.

S vcí tou souvisí úprava behu celého Menšího msta
Pražského a s vdkem proto sluší zde vzpomenouti onch
zástupc msta, kteí ped léty zde na záležitost tu upozor-

nili a nabádali k innosti ve smru shora naznaeném; stejn

sluší pipomenouti vdn i toho, že obec zakoupením d-
ležitých pozemk na levém behu vltavském zamezuje za-

stavování krásných prospekt. Zakoupením zahrady Odkol-

kovu získala si obec vdk všech, kdož smysl mají pro krásu

Prahy. Pes všechna pronešená pání i pes výtky uvedené ne-

spravedlivo by bylo svalovati vinu na pvodce assananího

plánu úpravy. Jist, že svdomit vykonali to, co za stejných

pomr i jiní by lépe neudlali. Vypracování plán tch
spadá do doby, kdy i jinde zapomenuto bylo na staré známé
umlecké zásady, spadá do doby, kdy úprava mst pojímána

byla jednostrann. Dnes by jist úloha daná ešena byla již

zpsobem jiným.

Však ani dnes nebylo by lze schvalovati zpsob a postup,

jakým se dálo zaopatení úpravních plán assananích

a zvlášt vytknuto budiž, že ani dnes nepostauje pro ádné
založení a upravení mst znalost i nejúplnjší známých zásad,

jak podány jsou literaturou odbornou. Pi dnešním rozvoji

otázky o upravování mst sluší více než jindy pihlížeti

k tomu, aby se ku práci pro obec tak dležité pistupovalo
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nejen s úplnou znalostí vci a zásad jinde známých, nýbrž

aby podniknuta byla práce ta se zvýšeným umleckým cítním

a s bohatou tvoivostí, která postihujíc svéráznost msta
zachovanou s dob minulých tuto šetí, která dovede napravo-

vati, co neporozumním neb z píin nepekonatelných díve

pro zdar msta vykonáno býti nemohlo, která jest však pes
to díttem své doby a dovede k zddnému pidati rovno-

cenné výsledky moderní.

Ovšem, že na takové umlecké tvoení, na takovou in-

nost, v níž vrcholí umní architekt, nelze pocítatí v ovzduší

úedním kancelá, v nichž i pi podmínkách jinak píznivých

umní vždy chadue a zmírá.

Jsme sob vdomí tch velikých obtíží s jakými jest

spojeno upravení msta tak svérázného, djepisn význam-

ného, bohatého na umlecké památky dob minulých jakým

je naše Praha, víme též že nesnadno jest poíditi ádné
úpravní plány a to zvlášt pro Staré Msto Pražské, a proto

vidíme možnost zdárného výsledku jen tehdy, když práce ta

provedena bude za spolené, obtavé, pro krásu Prahy nad-

šené souinnosti všech, kdož znají technickou, zdravotní,

právní, hospodáskou a umleckou stránku úkolu daného.

A nezdá se nám nemožným, aby zastupitelstvo msta Prahy

získalo práci tuto povolané initele, vždy i inteligence od-

borná asto nevolána projevila ve vcech obecných obtav
ochotu svého spolupsobení. Ovšem, že nestaí tu dosavádní

obvyklý již zpsob, jakým obec doasným vyložením umož-

uje nahlédnouti v plány úpravní, soudíc na správnost jejich

pakli se veejn výtky neobjeví. V našich pomrech nelze

dobe žádati, aby bez vyzvání zakroovali odborníci naši

a to teba i proti kardinálním vadám. Závažnému vystoupení

takovému vadí u nás pi nedostatku odborných rozšíených

týdenník nejvíce to, že pi malých našich pomrech vystou-

pení podobné pináší osobn nepíjemnosti tím vtší, ím ne-

zištnjší jsou k nmu pohnutky.

Uzná-li se, že souinnost inteligence odborné obci vy-

konati mže služby pi dležitých podnicích, pak je jen nále-

žito, aby obec — aby representace obecní — dožádala si

pomoci její, a jišt, že ona odepena nebude. Dokladem toho

jest asté zakroení Umlecké Besedy, spolku architekt

a inženýr, v záležitosti úpravy, obnovy a zachování jedno-

tlivých památek Pražských
;
výsledky této innosti dobrovolné

byly by jen získaly, kdyby spolky zmínné požádány byly

obcí v as; s menší námahou dosáhlo by se tak cíl tou-

žených. Máme úplnou dvru, že by pi pracech pro novou

úpravu msta i jiné povolané korporace neodepely souinnost

svou; poukazujeme 11 a tvrtou tídu akademie eské, na spolek

pátel starožitností, na archeologický sbor musea, na Kraso-

umnou jednotu a j. v. S celou jistotou tvrditi tak mžeme
i o mnohých odbornících, professorech vyšších technických

a umleckých ueliš.

Nová úpravy Prahy, jsouc nyní nejdležitjší záležitostí

obce, práv pro svou závaznost platiti bude vkm píštím

co výsledek a vrchol dosažitelné innosti odborné
;

aby se

tak stalo právem, o to nejvtší péi míti musí obec sama,

a v pední ad ti, kdož k vedení jejímu volbou oban po-

voláni byli.

Stejn jest tomu jinde, však u nás je to dležito zvlášt.

Jinde stát sám stará se co nejpelivji o zdar vtších ná-

rodních stedisek, u nás pée o Prahu ponechána jedin

vlastní práci. Jinde šlechta pispívá stavením svých sídel ku

vzhledu msta, u nás pusty zstávají paláce zddné; jinde

kapitálem bohá upravovány bývají námstí a ulice, u nás

kapitálem zámožných využitkuje se pda a zastavují pohledy

i nejkrásnjší. Aby práce naše byla co nej vydatnjší, jest

proto teba, aby inteligence msta i zem tvoila pevný šik,

který by dovedl vzdorovati nepízni pomr a doby.

Zodpovdnost za nakroení a pro píští doby závazné

kroky jest u nás tžší tím, že spadá v dobu boje národnost-

ního a na stranu té národnosti, která kulturní své poteby

tžce sob zaopatovati musí. Tžkou zodpovdnost tu proto

na sebe vžiti mže jen vtšina inteligence odborné. A jest

nezbytnou a niím neomluvitelnou povinností zástupc obce

žádati je tudíž ke spolené práci.

Podepsaní obracejí se s plnou dvrou ke sl. zastupitel-

stvu msta Prahy, které snaží se vždy zajistiti blaho obecné

:

které svoláním soupisné komisse projevilo, jak oceuje význam

památek umlecko-historických, a prosí, aby uvážilo nkteré

návrhy vyšlé z porad soukromých a spolkových. Návrhy ty,

vyvolané touhou za zdarem a rozkvtem Prahy dovolují

sob podepsaní v následujícím strun uvésti

:

Slavná obec péi mj o svolání a sestavení zvláštní ko-

misse (pro úpravu Prahy), sestávající z delegát spolk tech-

nických, umleckých a starožitnických (Umlecké Besedy,

spolku arch. a inženýr, spolku musejního, eské akademie,

spolku pátel starožitností a j.),

ze zvlášt pizvaných vynikajících architekt a výtvarných

umlc, professor vysokých škol pražských, zvlášt tech-

nických.

ze zástupc stavebního úadu mstského event. i zem-

ského,

ze len assanamho komitétu,

ze len komisse soupisné,

ze len mstské rady a sboru obecních starších.

1. Komisse tato prozkoumejž uzákonný úpravní
plán assananího obvodu a to zvlášt po stránce um-
lecké, vytkni, v jakém smru jest nezbytno provésti nápravy

a vypracujž návrh, jakým zpsobem by se pi úprav msta
v assananím obvodu pokraovati mlo. Návrhem tím oznaena

bu zastupitelstvu obce pesná, jasná a nejjistjší cesta, kterou

nakroiti sluší pi ešení otázky regulaní v obvod assa-

naním.

2. Komisse tato dbejž dále i o to, aby v as pipraven
byl náležitý podklad pro získání ú p r a v n ý ch plá-

n i mimo obvod assananí. A sice nech jsou vy-

pracovány pedem.

a) polohopisné a rovinopisné plány postupn tch ástí,

které nejdíve regulován}' býti mají, aneb které souvisí

s úpravou assananího obvodu.

bj Uinn budiž soupis stavebních památek a míst, jichž

je teba pi úprav msta šetiti.

c) Stanoveny butež pomry právní a zdravotní poadem
tch ástí, jichž úprava, jak již svrchu naznaeno, jest nej-

naléhavjší.

3. Na základ tchto pedbžných prací ustanov ko-

misse program pro povšechný plán úpravný
Prahy.
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Nástin povšechného plánu toho vypracován bu dle vle

komisse v mstské stavební kancelái aneb od privátních

technik aneb soutží.

Již pi tomto nástinu nebu opomenuto, aby dležitjší

místa, a ulice neb námstí, a nábeží, náplavky neb pekla-

dišt, doplnny byly alternativními pohledy, ezy.

Získaný takto nástin pedložen bu komissi a po jejím

dobrozdání a eventuelní oprav vypracován bu defini-

tivní úpravný plán povšechný, který teprve po opt-
ném schválení a pehlédnutí komisse uzákonn bu-

diž pdorysn na dležitých místech i obrysov, ovšem
s vymínním doplk a nezásadných zmn.

Na základ takto opateného plánu pistoupiti pak lze

ku podrobnému propracování a to postupn onch ástí,

které jsou zvlášt dležitými pro vzhled msta.

Podrobné toto propracování bez njž nelze si mysleti

zajištní ladného vzhledu msta, nelze si pedstaviti bez opa-

tení perspektivních návrh dležitých ústedí,
námstí, nábeží, ulic a to zvlášt v okolí mo-

numentálních, umlecky a historicky cenných
budov. Ovšem že je nutno starati se i o to, aby v mezích

zdailých návrh podnikatelé vázáni byli stavby své prová-

dti. Celkové vyešení skupin pipouští vždy rzné individuelní

provádní, není se tudíž báti njaké unavující jednotvárnosti.

4. Komisse pro úpravu Prahy nech neomezuje svou

innost pouze na opatení cenných úpravních plán, ona

budiž obci naši poádným sborem peujícím v každém
smru o ladný umlecky cenný vzhled msta,
protož nech pikroí záhy k úradám o tom, jak by bylo

lze mstu psobiti vydatn k tomu, aby podnikatelé sta-

vební zaopatovali sob pro stavby Pražské plány

nejen konstruktivn bezpené, nýbrž vyhovující i poža-

davkm vkusu a umní, které by nebyly bezdu-
chým nápodobením cizích vzor, které by vyva-
rovaly kiklavým nesrovnalostem nových staveb
s okolím cenných památek domácích.

Komissi pro úpravu Prahy pedkládány butež k dobro-

zdání otázky vztah mající k jakékoliv zevní úprav ulic a ná-

mstí. Úkolem jejím nejširším budiž naznaiti obci vše, co

by umožnilo aneb zajistilo krásu Prahy.

V píin té nech komisse pro úpravu Prahy uváží:

a) Zda není teba v uzákonném stavebním ádu
zmn a doplk, elících hlavn k zachování cenných pa-

mátek stavebních a okres staveb takových.

b) Zda by se psobiti nemohlo k zlepšení zevního rázu

nových budov vystavením plán zamýšlených sta-

veb pi jich zapoetí v nkteré místnosti rad-

nice, aby tím umožnno bylo veejnému posudku zakroiti

v pípadech kiklav vzhled msta porušujících.

c
)
Zda by se tak státi nemohlo pedkládáním plán za-

mýšlených staveb k o m i s s i pro úpravuPrahy k dobro-
zdání, které by se nevztahovalo na konstruktivní provedení.

d) Zda by ladný vzhled Prahy zajištn býti nemohl

i vasným a vhodným u r e n í m
.
v y n i k a

j
í c í ch míst

pro veejné neb soukromé budovy monumentální,
pro pomníky aneb jiná dekorativní stavební díla

vzhled msta obohacující, a jsou to loggie, prchody, pe-
chody, terassy, schody atd.

é) Náležitým dlením parcel, jímž by umožnno
bylo na kižovatkách a na osách ulic uspokojující vyešení

architektonické.

f) Zda hy se vzhledu Prahy nejlépe neprosplo, když by

na dležitjších místech podnikala obec sama
skupiny budov, aneb aby se tak dálo spolupsobením

obce, nákladem domácích ústav finanních aneb spolenostmi

stavitel pražských.

g) Zdaž by obec pi zamýšlených stavbách svých voliti

nemla k vypracování plán vynikající domácí umlce
pímo aneb zaopati ti je cestou domácích sou-

tží, aby i takto k platnosti pišlo z dobrého to nejlepší.

Komisse upozorujž i na to, že je povinností obce
ped poetím staveb, které podnikány jsou ná-

kladem majetku obecného, vystavit! vždy plány
jejich a umožniti tak celé obci pesvditi se, zda

odpovídají jaK úelu, tak dstojnosti obce a zda sloužiti

mohou po vky k ozdob Prahy.

h) Jelikož poslední píinou neblahých pomr umleckých

jest nedostatek porozumní cenné práce, peuj komisse pro

úpravu Prahy i o to, aby v nejširších kruzích buzen byl zájem
pro umní výtvarné, a se to již dje veejnými pednáškami,

levnými publikacemi, výstavami a to pedevším se vzhledem

k Praze a její úprav.

Svrchu dovolili jsme si uvésti asi hlavní myšlénky, my-

šlénky ne ojedinlé, na rzných místech vzniklé a pece celkem

souhlasné a prosíme, aby slavná rada mstská blahosklonn

je uváživši, svolala co nejdíve schzi svých zástupc a leny

intelligence odborné, jíž pedložen bu tento spis, aby even-

tueln doplnn a upraven byl a odkázán k provedení zvolené

komissi pro úpravu Prahy.

Kroky své iníme s úplnou dvrou ke slavné represen-

taci obce naší, která ve svém osvdeném vlastenectví jist

dopeje sluchu slovm našim a uskutení za pomoci plat-

ných sil to, co v prospchu Prahy uskuteniti sluší.

Málo pláten by byl nepopiratelný rozvoj domácího umní
a technických vd, kdyby nezrail se v díle budovaném na

vky, pi nmž nejsou s to zakrýti pozdji i nejkrásnjší jed-

notlivosti chyby, nyní pi jeho založení spáchané.

Více nežli musea, školy a sbírky pispti mže k roz-

voji vkusu ladný vzhled msta
;
on hlásá již zdálí — dív

než vkroíme v zd msta — o vzdlání, dovednosti, ideálech

obyvatelstva, vzhled msta pi každém kroku upravením ulic,

tíd, námstí, sad, nábeží, staveb, hlásati mže o lásce

píslušník obce k místu posvcenému minulostí národa, on

nemá býti jen potšením generace jedné, nýbrž pýchou a vzo-

rem generacím píštím. I jiné ješt dvody zavazují nás, aby

všemi silami dbáno bylo všemožn pi rozvoji msta starati

se o jeho ideální rozkvt, a když i okamžitý nedostatek pro-

stedk nedá provésti vše, co se nám vhodným a záhodným

býti vidí, tím jen více sluší dob a generaci cíl vyšších

vdomé starati se alespo o zachycení a ustanovení pesných

rys, v nž by doba pozdjší sestaviti mohla toužený, živý

obraz krásné, umním vk obohacené, láskou svého obyva-

telstva rozkvetlé, krásné, živé a zdravé Prahy.

Jest to povinnost, kterou plniti nemže nikdy nazváno

býti poínáním nevasným neb zpoždným, jest to povinnost,

kterou uvdomiti sob musíme vždy v dobách dobrých
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i zlých; k plnní jejímu pomáhej Bh a každý kdo mže
a lásku má k zemi skropené potem, krví a slzami.

«

Pamtní tento list podepsán byl adou závažných jmen

a korporací a podán sl. rad král. hlavn. msta Prahy. Osud

jeho jest znám z denních list a z naší Kroniky. Známá jest

i innost, psobení a pravomoc mstskou radou zvolené

umlecké komisse. Zajímavým jest srovnání, po em bylo

touženo a eho doposud dosaženo.

— SALOME. — A. Mucha. PIlavní innost a zvláštní

nadání tohoto našeho paížského krajana spoívá v dekora-

tivních návrzích jeho — ponejvíce plakátech. Ukázka, kterou

v ísle tomto zastoupen, jasné svdectví dává o velkém

smyslu pro krásu lineární. Ukázka tato mimo uvedenou ped-

nost, honosí se též karakteristikou pohybu, kterým typ orien-

tálský zvlášt ku platnosti pichází. Originelní vynalézavost

jeví Mucha v úprav kostým i draperování, vše to dopluje

noblesa barvy, kterou vždy celek harmonicky sladn, by
i sloužil úelu »plakátovému«

;
žel, že nemožno nám podati

reprodukci barevnou.

— Akvarellem svým podal Iv Simnek po »malísku«

pojem »LIDSKÉ SPRAVEDLNOSTI«, jež užívajíc nástroj

smrti je zrovna tak zloinnou, jako ten, jehož odsuzuje.

— MELANCHOLICKÁ KRAJINA Minái ková nezapírá

vliv velkého mistra nmeckého, avšak svdí zárove o dobré

snaze svého autora.

— Panuškovo »NOCTURNO« — práv j ako »Pohádka«

téhož autora, kterou Volné Smry již díve reprodukovaly —
vystihují nehledaným zpsobem balladické hrzy povstí.

— STUDIE H. Emingrové, jíž snadn mohli jsme pod-

ložiti název »Mateské štstí «, je lehce navržený pasteli, kte-

roužto technikou malíka ponejvíce se zabývá.

— REPRODUKCE OBÁLEK práv uplynulého roníku

V. S. zaradujeme mezi illustrace vzhledem k jich autorm i

vzhledem k tomu, že ne každý odbratel obaly ty si k zavá-

zání uchoval.

ZPRÁVY UMLECKÉ.
— Felix Jennewein obmyšlen státní objednávkou

dvou oltáních obraz za obnos 6000 zl.

— Dne 15. záí 1897 odbývána byla na námstí Rade-

ckého na »Menším mst pražském « komise, mající defini-

tivn rozhodnouti o zastavení prlomu »LT Klí«.
Ku komissi pozváni byli veškeí malostranští obecní starší,

všichni lenové komisse technické, zástupcové mstské rady,

stavebního úadu, magistrátu a umlecké komisse — celkem

as ticet osob. Vyjímaje zástupce umlecké komisse vyslovili

se všichni pítomní jednomysln proti zastavení pr-
lomu a to z dvod komunikaních, které prý v tomto

pípad nikterak nejsou vyváženy dvody esthetickými. Inu

ovšem; »nkdo hodinky, nkdo holinky«. U nás to pjde
stále v »holínkách« dál a dál pes protesty všech lidí

dobré vle a návrhy a dobrozdání umleckých komissi.

— Nadace dr. AI. Klára (zal. r. 1833), jež uprázd-

nna po sochai Aug. Zoulovi, vypsána jest k používání od

1. srpna 1898 pro malíe neb sochae v Cechách rozeného.

Nadace poskytuje 1000 zl. ron po dv léta, mže však být

prodloužena i na tetí rok. Za podmínky se klade : by um-
lec nadace požívající trávil aspo dva roky v Itálii, zvlášt

v ím, dále, by jeden ze svých výtvor vnoval kostelu

svého rodišt, po pípad bydlišt v Cechách. V pípad pro-

dloužení nadace jest povinen, by pedepsaný závazek vi
kostelu již bhem tetího roku vyplnn byl. Umlci, kteí se

o ni ucházeti chtjí, se vyzývají, by dv práce vlastní

invence, a malby neb plastiky, z nichž jedna musí být rázu

náboženského neb historického, zaslali do jarní výstavy

v Praze v Rudolfin r. 1898 s výslovným oznanním jako

práce konkurenní na nadaci Dra AI. Klára. — Pokud se

týe podmínky doby pobytu v ím pál by si as mnohjt

umlec, by tato odpadla.

— Arnold Bocklin, umlec, jehož 70té narozeniny

slaví práv celý umlecký svt (nar. 17. íjna 1827 v Basileji),

jest v umní zjevem tak zvláštním, individualitou tak silnou,

že 19. století s chloubou jména jeho dovolávati se bude.

Podnebí teplého jihu a okolí italské zejmým vlivem pso-

bilo na temperament tohoto Švýcara, který ohnivostí svojí

v barv pímo pekypuje; tvorbou svojí tíhne více k starjJm

mistrm (Rubens a Tizian) než k modernímu nazírání na

pírodu, které Bocklina vbec se netklo. Bocklin vždy uchvátí

silou nálady, a již se jedná o motiv ist krajináský i
figurální. Není umlcem, jenž podává nám látku svou chlad-

ným realismem; moe jeho jest živé, ve svou obrovskou

silou a zase skrývá v sob tolik tajemné hloubky. Mladistvá

tla žen dovede malovati pelem a teplem mládí a pec tu

a tam psobí úmysln naivn; dojem ten však trvá jen dokud

umlce jsme úpln nepoznali. A to posunuje jej na místo sku-

teného mistra, že on dojmy pírody podává nám okem svým

vidné a vlastním citem prosycené. Možno pak malíe Bock-

lina básníkem barvy v pravém slova smyslu nazvati, bá-

sníkem, jenž zde líí pírodní drama, jinde zase zpívá elegií.

V mnohých vcech dovede Bocklin psobiti i monumentáln.

Není v moci ani intenci naši bychom všechny práce jeho

v úzkých sloupcích tohoto listu, umní domácímu vnova-

ného, vypoítávali. Výpotem, ani slovy našimi, nemže být

vystižen význam oslavencv; ádky tmito pinášíme jen

skromnou vzpomínku velkému umlci. Obrazy jeho jsou po

vtšin majetkem všech možných galerií, jen u nás v galerií

tento mistr umlci všech smr uznaný, místeka dosud ne-

nalezl.

VÝSTAVY.

— V Topiov Salonu vystaveny po delším ase
prázdnin tyry vtší pevahou krajinné obrazy Adolfa šl.

Meckela. Interessovat mohou diváka snad jen ony dva

v náladách dobré mariny.

— Výroní výstava LTmlecké Besedy. Výtvarný

odbor zve své leny k hojnému úastenství ku Vánoní vý-

stav, již letos ve svých místnostech, v paláci zemské banky,

poádá.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra KDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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OBSAH ÁSTI LITERÁRNÍ:

V. Otomar : Dohra. — Drama ve tyech jednáních.

Viktor Dyk: Panu Jaroslavu Vrchlickému.

Petr Kles: V jediném chumái.

Jaroslav Vrchlický; Bohatýr. — Slovo. — Elegie.

Karel Mašek: Otroci. (První pokraování.)

Milan Fuík: i nejsem cynikem?

Jaro Hilbert: Ztracený ráj. (První pokraování.)

Kronika. (První pokraování.) — Slova k illu-

stracím. Zprávy umlecké. -— Výstavy. —
Soutže umlecké. —

ILLUSTRACE

:

Prof. Jul. Maák: V pírod.

K. L. Klusáek: Umní. — emeslo,

f Frant. Hošek: Skizza.

Prof. Frant. Zeníšek: Studie.

Jan Preisler: Vánek.

Jar. Spillar: Melancholie.

Jožka Uprka: Odpoinek.

M. Aleš : rta z pochodu Rakocziho. — Pítel

tí íší.

Prof. Celda Klouek: Vig.ieta a sgraflito.
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B. Kvtoslav Volný. — J. E. B. (Tys démon mj atd.) Volný. (Sníh padá . . . atd.). — L. Velt. (Dva sonety atd.)

Mrzák atd: Neuveejníme. — R. Hl. S. — S. Pibyslavský

:

Pokraujte. — Har. — Ž. R. K. — Opolský. Nkteré uveej-

níme. — Dr. F. P. Peklad neuveejujeme.
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Frt. Herltes: Zjevení.

K. Egor: Život. — Vichice.

K. Babánek: Víc nevrátím se již . . .

V. Otomar: Zkáza.

A. Wenig: Nálada.

Aug. Eug. Mužík: Píse. — Tulák.

Divadlo a umní scénické..

Kronika. — Zprávy umlecké. — Vý-

stavy. — Soutže umlecké.
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ILLUSTRA.CE

:

B. Kniipfer: Studie, •

M. Aleš : Kuneš z Bélovic.

J. Mauder: Vlast truchlící.

Bohuslav Dvoák: Na sklonku jara.

F. Urban: Zlato.

K. Rašek : Olejká.

A. Chittusi: Jezero v Ermenovillu.

B. Kniipfer: Poslední zbytky Porto

Nerona.

,.:-

í

i*- "

;v

."••i

'
:

.• - ý

k

1"

VOLNÉ SMRY vycházejí poslední pátek v každém msíci o 3 arších. Roní pedplatné obnáší 6

poštou 6 zl. 40 kr., plletní 3 zl., poštou 3 zl. 20 kr., Jednotlivé sešity prodávají se po 60 kr.

\ : v

zl..

Péí a nákladem spolku »Manes«. — Vedou: Jaro Hilbert, K. L. Klusáek, Karel Mašek, Jan Preisler a Stan. Sucharda.i

Zodpovdný redaktor K. L. Klusáek. — Administrace a expedice v Praze, v Tních . 8— II.
!

Literární píspvky bute zasílány na adressu : Karel Mašek, Praha-I. Rudolfovo nábeží ís. 83.

ivý ?•

:
' IL.

$
i

k ikii
'



SRPEN. RONÍK I. SEŠIT 10.
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Zdenka Berková: Marno ... Ze sbírky

»Melancholické momenty .«

Fr. B. Vank: Prolog.

Bohuslav Knosl: Útcha — Rapsodie.
— V ohni.

Louis Arlett : Smích. — Pvc chór.

Václav Maria Schwab: Novými prou-

dy. Studie k románu.
V. Hartmann : Pierrotova první láska.

Ad. Boh. Dostal: Píse v letní noci.

Zd. Harden : V mém srdci zemelé!
J. Mazes: Políbení.

Kronika. — K illustracím. — Zprávy
umlecké. — Soutže umlecké.

ILLUSTRACE

:

Frant. Zvina: Pod vrbou. — Studie.

Max Svabinský : Portrét.

Fr. Bílek : Orba.

.1. Beneš : Ornament.

Prokop Nováek: Tepaná deska.

Ad. Wiesnr : Dekorativní výpln.
M. Aleš: Sv. Václav.
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